
LÚCIO UBIALLI, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCESC sob o n.º AARC/030, com 
endereço profissional na Avenida Luiz Lazzarin, n.º 2.300, Sto. Antônio, Criciúma/SC, devidamente 
autorizado pelo comitente BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 
– BRDE, instituição financeira pública, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Uruguai, n.º 155 – 4º 
andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 92.816.560/0001-37, torna público que realizará leilão público 
de veículos de propriedade do BRDE (leilão n.º 2019/002), na modalidade eletrônica, pelo critério 
de maior oferta, nos termos da lei, do Regulamento de Licitações do BRDE (www.brde.com.br), e 
conforme condições do Edital, cuja íntegra pode ser acessada pelo site www.centralsuldeleiloes.com.
br. O leilão terá início no dia 18/11/2019, às 14:00h, com encerramento no dia 18/12/2019, às 14:00h. 
Bens: 01) Automóvel marca Renault, modelo Duster Dynamique, 2L, Flex, 5P/142CV, ano 2015, 
modelo 2016, cor branca, placa QHN 2855, chassi n.º 93YHSRC46GJ893722, Renavam 1057620391, 
com aproximadamente 104.774Km. Local para vistoria: Rua São José Operário, n.º 261, bairro 
Areias, em São José/SC. Lance Mínimo: R$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).. 
Demais esclarecimentos, bem como cópia integral do edital com relação completa dos bens, poderão 
ser solicitados diretamente pelo site www.centralsuldeleiloes.com.br, ou pelo fone: (48) 3437-6115.  
A vistoria dos bens poderá ser previamente agendada com o Leiloeiro.

O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE, inscrito no CNPJ/MF n.º 
92.816.560/0001-37, torna público que realizará, por meio do Leiloeiro Público Oficial, LÚCIO UBIALLI 
(JUCESC/AARC030), leilão público de imóveis de “não uso”, de propriedade do BRDE, na modalidade 
eletrônica, a ser realizado no site WWW.CENTRALSULDELEILOES.COM.BR. O leilão terá início dia 
13/12/2019, às 14:00, e encerramento dia 13/02/2020, às 14:00h. Bens: 01) Apartamento no Centro 
de Balneário Camboriú/SC, no Ed. Diplomata, à Av. Atlântica, 1080, nº 801, esquina com Rua 1.301, 
com 209,16 m², e vagas de garagem nº 29 e 30, com 29,10 m². Matriculado sob o nº 23.146, do 1º 
ORI de Balneário Camboriú. Ônus: nada consta. Lance Mínimo: R$ 1.606.500,00. 02) Terreno urbano 
com edificação industrial, desocupado, em Fraiburgo/SC, lote n.º 0001-002, quadra 21, na Rua Osvaldo 
Cruz, Centro, com área de 16.254,82m², matriculado sob o n.º 12.225, do ORI de Fraiburgo/SC. Ônus: 
constantes do edital 2019/003. Lance Mínimo: R$ 4.400.000,00. 03) Sala comercial nº 609, desocupada, 
no Ed. Comercial Atlantis Trade Center, Avenida João Sacavem, nº 571, Centro, Navegantes – SC, 
com 58,47m², matricula nº 10.563 do ORI de Navegantes – SC e Garagem nº 42 no mesmo edifício, 
com 11,52 m², matricula nº 10.680, do ORI de Navegantes/ SC. Ônus: nada consta. Lance Mínimo: R$ 
229.500,00.  04) Terreno com área de 330.877,50m², em Joinville/SC, com frente para Estrada Anaburgo, 
matriculado sob o nº 27.054, no 1º ORI de Joinville. Ônus: nada consta. Lance Mínimo: R$ 1.674.500,00. 
Demais esclarecimentos, bem como cópia integral do edital com relação completa dos bens, pode-
rão ser solicitados diretamente pelo site www.centralsuldeleiloes.com.br, ou pelo fone: (48) 3437-6115.  
A vistoria dos bens poderá ser previamente agendada com o Leiloeiro.

 CLUBE RECANTO DAS ACÁCIAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CLUBE RECANTO DAS ACÁCIAS, inscrito no CNPJ/MF de nº 76.854.249/0001-26, nos termos 
do artigo 14 de seu Estatuto Social e do artigo 60 do Código Civil de 2002, vem por meio dos 
Associados Patrimoniais convocar todos interessados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 17 de dezembro 2019, (terça feira), às 14:00h em primeira 
convocação com a presença de 2/3 dos Associados, ou às 14:30h em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, no local Av. Pequeno Príncipe, 1002 - Campeche, Florianópolis - SC, 
88063-030, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Reativação do Clube Recanto das Acácias;
2 - Alteração Estatutária nos moldes Código Civil/2002;
3 - Eleição de nova Diretoria;
4 – Deliberação para destinação do passivo e ativo do Clube. 
5 - Outros assuntos de interesse do Clube.

Florianópolis, 17 de novembro de 2019.
Assinam Associados Fundadores Abaixo: 
Wilson Filomeno CPF 006.759.119-15, Itamar Cardoso Rocha CPF 028.760.519-15, Peter Johann Bürger 
CPF 029.857.059-91, Luiz Carlos Filomeno CPF 001.842.929-72, Saulo Santos CPF 112.956.359-68 
Sílvio Serafim Da Luz CPF 004.171.499-72, Flávio Rogério Pereira Graff CPF 600.856.739-00
BS.: (1º) Lembramos aos senhores Associados que as resoluções tomadas em assembleia obrigam a 
todos, mesmo os ausentes ou divergentes, razão pela qual esperamos contar com sua presença, para 
que as deliberações tomadas possam refletir com fidelidade a vontade da maioria.

 Florianópolis, 28 de novembro de 2019

A Sra. KELLY CRISTINA SANT ANA PINHEIRO

CARTA DE CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO
       Tendo V.Sa. deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 24/10/2019 sem apresentar qualquer 
justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, 
que lhe fica consignado o prazo de 5 dias, a contar do recebimento desta, para que reinicie ou 
justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, 
consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sa. demitido por abandono de 
emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis do Trabalho.

Sem mais,
JOSIANE BATISTA MAGALHAES

CNPJ: 17.688.525/0001-64

 COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA FUNDIÇÃO TUPY – COOPERTUPY
CNPJ nº 84.685.080/0001-56 – NIRE nº 42 4 0000143-2

R. Helmuth Fallgatter nº 2.905, Boa Vista, Município de Joinville-SC 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De acordo com o Art. 19, § 1º, do Estatuto Social vigente, ficam convocados as Senhoras e Senhores 
Associados(as) da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA FUNDIÇÃO TUPY – 
COOPERTUPY, em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
Auditório do Serviço Nacional da Indústria (Escola SESI), sito à R. Albano Schmidt nº 3.400, terceiro andar, 
bairro Boa Vista, no Município de Joinville-SC, às 12h30min, do dia 11/12/2019 em 1ª convocação, com o 
mínimo de 2/3 de seus associados, às 13h30min, em 2ª convocação, com o mínimo de metade e mais um 
de seus associados, e às 14h30min, em 3ª e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados, na qual, havendo número legal, será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA 
1. Autorização para converter os valores lançados em Fundo de Investimento da cooperativa para o Fundo de Reserva.

OBSERVAÇÃO
Para efeito de cálculo do “quorum” para instalação da Assembleia esta Cooperativa tem 33.653 associados.

Joinville-SC, 29 de novembro de 2019.
MAIKON QUINTINO

DIRETOR PRESIDENTE

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 6ª Vara Cível - Unidade 100% Digital Rua Gustavo 
Richard, 434, Fórum, Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - Email: capital.civel6@tjsc.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO MONITÓRIA COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Monitória/PROC Autor: Daniel Puhlmann 
Mueller / Réu: Erlon Vinicius de Oliveira Paim e outros / Juiz de Direito: Fernando de Castro Faria Chefe de Cartório 
Designada: Soraia Sousa da Silva Processo n. 0061520-29.2012.8.24.0023 Citando(a)(s): ERLON VINICIUS 
DE OLIVEIRA PAIM, brasileiro(a), CPF 652.347.070-91, Rua do Jura, 190, 05, Ingleses do Rio Vermelho, CEP 
88058-321, Florianópolis - SC Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 44.664,53 + acréscimos legais.. 
Data do Cálculo: julho/2016. 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 efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em) 
embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento 
do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, do CPC de 1973). ADVERTÊNCIA: Não 
sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 
1.102-c, do CPC 1973). 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), 25 de maio de 2019. Luciana Arantes Rodrigues da Silva - Técnico Judiciário Auxiliar

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular 
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335 
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, e a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 180.342, que INTIMA a Sra. Angelita 
Aparecida Prestes, inscrita no CPF n° 912.529.629-91 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 855550040273 registradas sob o n° R.3 na matricula 49.436, deste 
Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, na aquisição do imóvel situado na rua Faial, 
n’ 312, Casa 01, Lote 01, Quadra 28, Residencial Alaor Silveira 3.0.1, São Sebastião, Palhoça/
SC. Também informa, que o valor dos encargos, posicionado em 27/11/2019, correspondia a R$ 
5.719,19 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e dezenove centavos), sujeitos à atualização 
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento. A 
INTIMAÇÃO é para que V. Sa. dirija-se a este Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supra 
citado, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste edital. Lembrando-vos 
que poderá também proceder ao pagamento junto ao credor. Fica Vossa Senhoria cientificada 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação 
da propriedade em favor da credora fiduciária- Caixa Económica Federal os termos do 
parágrafo 7°, do art. 26. da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC. 27 de novembro de 2019.
O OFICIAL

Errata
Comunicamos a vossa Senhoria, que em nosso Encarte Quinzenal Rede (com vigência de 15/11 a 24/11/2019), 

está em oferta o seguinte produto: Leite Fermentado Activia Café da Manhã 170 g (unidade),
 porém, devido a um erro, o preço da unidade com desconto saiu incorreto. 

Leite Fermentado Activia Café da Manhã 170 g (unidade)
Preço R3,98  A cada 04 unidades Pague 1,99 em cada unidade

(Limite por Compra 10 unidades)

Infelizmente o erro não foi detectado antes da impressão do Encarte. 
Assim gostaríamos de esclarecer que o preço correto é:

Leite Fermentado Activia Café da Manhã 170 g (unidade)
Preço R$3,98  A cada 04 unidades Pague 2,99 em cada unidade

(Limite por Compra 10 unidades)

* Informamos que as fotos são meramente ilustrativas.

Agradecemos a Compreensão
MundiaMix Comercio de Alimentos Ltda

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará a 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.

Modalidade: Concorrência nº 99/19
Objeto: registro de preços para aquisição de carnes bovinas para as unidades do Sesc/SC 
em Lages (Pousada Rural), Urubici, São Joaquim e Curitibanos
Entrega das propostas: até as 10h do dia 19/12/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editora: ROSANA RITTA
rosana.ritta@noticiasdodia.com.brBRASIL NOTÍCIAS DO DIA
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Finalmente, depois de uma 
semana de sua morte, por vol-
ta do meio-dia de sexta-feira o 
corpo do apresentador Augusto 
Liberato, o Gugu, 60 anos, foi 
sepultado no cemitério Geth-
sêmani, em São Paulo, ao lado 
do corpo de seu pai, Augusto 
Claudino Liberato, por uma in-
feliz coincidência, enterrado lá 
há exatos dez anos.

O corpo baixou à sepultura 
acompanhado do coro “Gugu, já 
disse que te amo hoje?”, que os 
cem jurados do programa Can-
ta Comigo, que ainda está em 
exibição, costumavam entoar, 
emocionando o apresentador. 
Aliás, o programa inédito da 
grande final, comandada por 
Gugu, será exibido na Record TV 
na quarta da semana que vem.

O sepultamento ocorreu 
depois de dez dias de sofrimen-
to e incredulidade para a família 
e os fãs, primeiro com informa-
ções desmentidas da morte, e a 
posterior confirmação da tragé-
dia, após um acidente domésti-
co. A demora também ocorreu, 
além dos trâmites burocráticos 
de translado, porque os órgãos 
de Gugu foram retirados para 
doação, um desejo que ele já 
havia manifestado à família.

A família de Gugu anunciou 
ontem que missa de sétimo dia 
será realizada no sábado (7), às 
11h, na Igreja Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, no Jardim 
Paulistano. Os familiares deci-
diram por esse lugar ao lembrar, 
durante o cortejo, que o apre-
sentador, quando criança, foi 
coroinha nessa igreja.

SEPULTAMENTO

Gugu, enfim, 
descansa ao 
lado do pai

Corpo de 
Gugu chega ao 

cemitério no 
caminhão de 

bombeiros: dia 
de despedida

ED
U

 G
A

R
C

IA
/R

7/N
D


		2019-12-02T09:51:44-0300
	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA:00481841000168




