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UFSC e UFFS aplicarão as provas sábado, domingo e segunda-feira. Portões abrem às 13h

Vestibular unificado em SC
Começa neste sába-

do (7) a maratona do 
Vestibular Unificado 

da UFSC (Universidade Fe-
deral de Santa Catarina) e da 
UFFS (Universidade Federal 
da Fronteira Sul). As provas 
serão aplicadas sábado, do-
mingo e segunda-feira. Os 
portões abrem às 13h e fe-
cham às 13h45. Após esse 
horário, nenhum candida-
to poderá entrar. As provas 
ocorrerão das 14h às 18h, 
portanto, com tempo máxi-
mo de quatro horas de dura-
ção. Os candidatos só podem 
sair da sala a partir das 16h30. 

É necessário ter em mãos 
o documento de identidade 
informado no requerimento 
de inscrição e a confirmação 
de inscrição definitiva. Se o 
documento foi roubado, de-
verá ser apresentado o bole-

tim de ocorrência expedido 
há, no máximo, 90 dias. 

Para marcar as questões 
no cartão-resposta, o estu-
dante deverá utilizar cane-
ta esferográfica, fabricada 
em material transparente, 
de tinta preta (preferencial-
mente) ou azul. Para auxiliar 
na resolução das provas (ras-
cunho), é permitido utilizar 
lápis, borracha (sem capa) e 
lapiseira fabricada em mate-
rial transparente.

Em caso de haver a ne-
cessidade de transportar al-
gum do materiais que estão 
na lista dos permitidos e não 
permitidos (veja quadro), 
eles deverão ser colocados 
dentro de sacos plásticos 
devidamente identificados 
e permanecerão debaixo da 
carteira. Qualquer objeto ele-
trônico deverá ser desligado.

Comportamentos que podem levar à exclusão
O candidato não 

poderá fazer nenhum 
tipo de empréstimo de 
material, nem fornecer 
qualquer tipo de ajuda 
a outros participantes. 
Qualquer tentativa 
de burlar a prova 

ou de utilizar falso 
documento de identidade 
também ocasionará 
no cancelamento da 
participação. É proibido 
perturbar a ordem dos 
trabalhos ou afastar-
se da sala, durante a 

realização da prova, sem 
o acompanhamento 
de um fiscal.

Sair antes das 16h30 
ou não entregar todo o 
material da prova antes de 
sair também irá resultar 
na expulsão do candidato. 

ORIENTAÇÕES

Permitido
 – Garrafa de água, de 
material transparente

 – Lanches
 – Embalagens menos 
barulhentas

 – Alimentos que não 
emitam cheiros fortes

 – Alimentos de fácil 
manuseio e digestão

Não é permitido
 – Celular
 – Relógio
 – Controle remoto
 – Chave eletrônica 
de veículos

 – Fone de ouvido
 – Calculadora
 – Pen drive
 – Tablet

 – Reprodutores de música
 – Qualquer tipo de 
aparelho eletrônico, 
exceto em casos 
referentes a 
condições especiais

 – Chapéu
 – Boné 
 – Gorro 
 – Turbante e similares 
 – Óculos escuros 

 

A Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste – FUNDESTE mantenedora da 

Universidade Comunitária Da Região De Chapecó – UNOCHAPECÓ, situada na Servidão Anjo 

da Guarda, nº 295-D, Bairro Efapi, CEP: 89.809-900 no Município de Chapecó, através do 

convênio nº 2016TN002134 firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública com 

a interveniência do Instituto Geral de Perícias – IGP torna público, para eventual reclamação 

do corpo por familiares, o recebimento de um cadáver, destinado a estudos acadêmicos, 

identificado como ERALDO MIGUEL SAMPAIO, sexo masculino, com data de nascimento no 

dia 29 de setembro de 1976 e data do óbito em 08 de agosto de 2019, na BR 101, KM 238 no 

município de Palhoça – SC conforme declaração de óbito nº 28523131-6.

COMUNICADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA 
COMARCA DE SÃO JOÃO BATISTA 
WALDIR FELICIANO GOEDERT
OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS
e-mail: crisaoioaobatistagmaii.com — Fone/Fax (48) 3265-1291
Rua Padre Januário, 11 - CEP 88240-00 - Centro - São João Batista - Santa Catarina 

EDITAL DE INTIMACÃO 
WALDIR FELICIANO GOEDERT, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO 
JOÃO BATISTA, ESTADO DE SANTA CATARINA, e segundo as atribuições conferidas pelo Art.26, na 
forma da lei n° 9.514/97, bem como em virtudes de requerimento da CREDORA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF – CNPJ n° 00.260.305/0001-04, pertinente ao Contrato nº 844440767850 –registrado 
sob a matrícula nº 17.271 em data de 31/10/2014, neste Ofício, referente ao imóvel um apartamento 
nº 101 – Ed. Liberdade, localizado na R. Marcolino Duarte, Município e Comarca de São João Batista-
SC. Faz público, para intimação do devedor fiduciante: ROSANE CAVALHEIRO DA SILVA, CPF nº 496 
371 180-04, brasileira, solteira, cozinheira, residente e domiciliada na R. Waldemiro Mafessoli,, 05, São 
João Batista-SC , a fim de que satisfaça as obrigações contratuais em débito das parcelas vencidas até 
a presente data, do financiamento concedido no valor total de R$ 104.800,00 os quais, se somarão as 
parcelas vencidas e despesas de cobranças e intimações no momento do efetivo pagamento. O presente 
edital será publicado por três (03) consecutivos, ciente o intimado que o prazo  para purgação da mora 
é de quinze (15) dias, contado a partir da ultima publicação, onde deverá efetuar a purga neste Oficio 
de Registro de Imóveis, no endereço acima mencionado, ou na Agência da Caixa Econômica Federal – 
CEF. Nesta oportunidade, ficam Vossa Senhoria cientificada de que o não cumprimento da referida 
obrigações no prazo estipulado, garantem o direito da Consolidação de Propriedade sobre o imóvel acima 
mencionado em favor da CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. O presente edital decorre da 
não localização do devedor para entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.  
São João Batista, 6 de dezembro de 2019. OFICIAL.

 Karina da Silva de Souza, CPF 003.758.899-06, vem por meio desta tornar público que 

foram furtados cheques em seu nome, do banco Santander, com numerações de número 

101 a 140, agência 0803, c/c. 05415-1, conforme Boletim de Ocorrência com registro  

n° 0802139/2019 - BO - 00145.2019.0003678.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam pelo presente edital, convocadas todas as empresas ligadas a categoria econômica, associadas 
e representadas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, de Uso Humano e 
Animal, Perfumaria, Cosméticos, Artigos Médicos, Ópticos e Ortopédicos das Regiões Norte e Planalto 
Norte Catarinense, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23/12/2019, às 
13h30min, em 1ª convocação, tendo por local a Rua Saguaçu nº 40, sala nº 301, bairro Saguaçu, situada 
no Município de Joinville-SC. Na ausência de “quorum” legal, reunir-se-ão em 2ª convocação, às 14h do 
mesmo dia e local, deliberando então a Assembleia com qualquer número de presentes, devendo ser 
observada a seguinte:

ORDEM DO DIA
1. Tomar ciência das contas da administração do último exercício (2018) e deliberar sobre a sua 
aprovação ou não;
2. Outros assuntos gerais de interesse da categoria.

Joinville-SC, 6 de dezembro de 2019.
ROMILDO MARCOS LETZNER

PRESIDENTE

 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 15 DIAS Usucapião n. 0301444-14.2016.8.24.0091 Requerente: 
Tania Engelmann Marques Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e 
eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns):Um terremo com área de 356,040m², situado na Servidão Maria 
Engracia Nunes, 142, bairro Santinho, município de Florianópolis/SC, com as seguintes medidas e confrontações: 
Frente ao Sul: medindo 18,600m, extremando com a Servidão Maria Engracia Nunes; Lateral Direita a Oeste: 
medindo 19,000m, extremando com terras de Germano Ebert; Fundos ao Norte: medindo 18,700m, extremando 
com terras de Júlio Cezar Garcia Ribeiro; Lateral Esquerda ao Leste: medindo 19,200m, extremando com terras 
de Leonardo Thaddeu Pacheco. 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(es), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis (SC), 04 de julho de 2017.

 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: Maria Paula Kern Chefe de Cartório: Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS 
INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 DIAS Usucapião n. 0304783-59.2014.8.24.0023 Requerente: 
Vera Golubkowicz Citando(a)(s): Fica citado o espólio de Delfina Fernandes na pessoa do seu representante legal,
residente à rua Videira, S/N, Barra do Aririú, Palhoça, Fone: 99927-3525, como confrontante destes autos. 
Descrição do(s) Bem(ns):Um terreno com uma área de 5.296,19m², situado a Rod João Gualberto Soares, s/
nº, bairro São João do Rio Vermelho, município de Florianópolis S/C,com as seguintes medidas e confrontações: 
FRENTE AO LESTE: Extremando com a Rod. existente denominada João Gualberto Soares, medindo 19,00 
metros, indo do vértice V4 ao V5formando um ângulo de 90° no vértice V4, com coordenadas UTM. S(L) 27º 
27'52,91, e O(W)- 48º 24'20,88"; LATERAL DIREITA AO SUL: Extremando com terras de ROSANGELA BELMIRO, 
CPF 761.328.469-72, medindo 17,20 metros, terras de CLAUDETE CELIA MARTINS, CPF 593.976.919-53 
medindo 17,60 metros, terras de ANDRÉ LUIZ FILOMENO, CPF 005.376.179-06, medindo 9,00 metros, terras 
de ELIANE MAGNUS DA SILVA, CPF 909.108.009-44, medindo 9,55 metros, terras de SUELI COELHO DE 
OLIVEIRA, CPF 789.188.639-34, medindo 30,15 metros, terras de TERESINHA RITTER, CPF 808.865.829-
20, medindo 5,85 metros, terras de IRENE PALANCZYK DALA VECHIA, CPF 672.153.430-49, medindo,19,60 
metros, terras de KYU YEON LEE, CPF 006.974.819-56, medindo 18,00 metros, terras de SANDRA REGINA DE 
OLIVEIRA, CPF 374.947.591-15, medindo 12,50 metros, terras de MARCEL DE SOUZA GONÇALVES GARCIA, 
CPF 946.438.220-15, medindo 11,90 metros, terras de AUDALHO TORRES BARBOSA, CPF 763.582.838-04, 
medindo, 18,30 metros, terras de NELSON LEOPOLDO FREDERICO ROEHR, CPF 086.779.050-49,medindo 
17,60 metros, terras de TEREZA MACIEL DA SILVA SILVESTRO, CPF 801.647.300-87, medindo, 23,90 metros, 
terras de ALEXANDRE SOARES JUNG, CPF 800.594.149-87, medindo 42,00 metros, totalizando 253,15 metros, 
indo do vértice V5 ao V6 formando um ângulo de 90° no vértice V5, com coordenadas UTM. S(L) 27º 27'53,57", O 
(W)- 48º 24'21,10"; LATERAL ESQUERDA AO NORTE: Extremando em três lances, o primeiro com as terras de 
DELFINA FERNANDES ESPOLIO), CPF 018.857.039-02,medindo 134,14 metros, indo do Vértice V1 ao Vértice 
V2 formando um ângulo de 90° no Vértice V2, com coordenadas UTM. S(L) 27º 27'52,92", e O (W)- 48º 24'25,30". 
; o segundo lance com uma servidão de passagem medindo 4,00 metros, indo do vértice V2, ao Vértice V3, 
formando um ângulo de 90° no Vértice V3, com coordenadas UTM S(L) 27º 27'53,05" e O (W)- 48º 24'25,33"; o 
terceiro lance com uma servidão de passagem medindo 120,00 metros, indo do Vértice V3 ao Vértice V4 formando 
um ângulo de 270° no Vértice V3, com coordenadas UTM. S(L) 27º 2753,05, e O (W)- 48º 24 25,33".FUNDOS 
AO OESTE: Extremando com terras de João Coelho Jr. CPF 342.652.019-20, medindo 23,00 metros, indo do 
Vértice V6 ao Vértice V1 formando um ângulo de 90° no Vértice V6, com coordenadas UTM. S(L) 27º27' 53,83", e 
O (W) 48º 24'30,28". 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 uma vez 
no órgão oficial e 1(uma) única vez em jornal de ampla circulação, atentando-se aos prazos estabelecidos entre 
as publicações de acordo com o inciso III do mesmo diploma legal. Florianópolis (SC), 04 de dezembro de 2019.

PUBLICAÇÃO LEGAL
MEIO AMBIENTE

Árvore de 
535 anos era 
espécie rara

“É perda de conhecimen-
to, pois são árvores raras. 
Até o momento, encontra-
mos apenas quatro imbuias 
semelhantes”. Assim definiu 
o especialista em árvores gi-
gantes e professor, Marce-
lo Callegari Scipioni, sobre a 
imbuia gigante destruída em 
Santa Catarina. A árvore de 
aproximadamente 535 anos 
foi derrubada para virar cerca.

Scipioni estudou a im-
buia que foi derrubada em 
fevereiro de 2018, na Linha 
Coração, no interior de Var-
gem Bonita, no Oeste do Es-
tado. A gigante — comparada 
a um prédio de 10 andares — 
foi cortada para virar tábua e 
palanques de cerca. 

A polícia acredita que a 
ação foi feita em retaliação 
aos donos do terreno, que 
acabaram multados em R$ 
12.750 por serem responsá-
veis pela área. Além da im-
buia, 16 araucárias também 
foram derrubadas. (William 
Ricardo)
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