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AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Domingos André Zanini, 277, Sala 1405, Campinas, São José/SC, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José/SC, 31 de março de 2020.
Rodrigo Seara Cassol

Presidente.

PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA - Comarca - Capital - Bancário / 1ª Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana de
Florianópolis - EDITAL DE CITAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PRAZO DE 20 DIAS. Ação: Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária/PROC.
Autor: Banco HSBC Bank Brasil S/A / Advogado: Pedro Roberto Romão (OAB 209551/SP). Réu: Maguro Floripa Comércio de Alimentos Ltda. Juiz de
Direito: Marcelo Pizolati. Analista Jurídico: Ghesler Cavalcanti Soares. Processo n. 0301115-62.2017.8.24.0092. Citando(a)(s): MAGURO FLORIPA
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ 11.473.035/0001-64, Av. Afonso Delambert Neto, 413, Lagoa da Conceicao, CEP 88062-000, Florianópolis - SC. Descrição do(s)
Bem(ns): Veículo: Fiat Strada Fire, espécie AUTOMÓVEL, placa MJH8677, chassi 9BD27803MC7437558, RENAVAM 372100422, fabricado em 2011, modelo 2012, cor branca;
Veículo: FIAT/ FIORINO FURGAO, placa MIJ4441, chassi 9BD255049B8906180, RENAVAM 00283570180, fabricado em 2010, modelo 2011, cor BRANCA. Valor do Débito: R$
68.341,13. Data do Cálculo: 09/05/2017. 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 que: a) proceda(m) ao depósito do valor do débito e seus acréscimos legais, conforme cálculo elaborado na
forma do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias; ou b) conteste(m) o feito, se assim o quiser(em), em 15 (quinze) dias (art. 3º, §§ 3º e 4º), contados do
primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV do CPC). ADVERTÊNCIAS: a) Não ocorrendo o pagamento, ou não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). b) Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade
em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º do Decreto-lei n. 911/1969). 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), 09 de janeiro de 2020. Fabio Vinicius Machado da Silva - Técnico Judiciário Auxiliar.

ALEXANDRE 
GARCIA

Nasci em 1940; sou, portanto, um coroa entrando 
no nível mais alto do grupo de risco, no ano 
do meu 80º aniversário. Já estou em casa há 

duas semanas, e muito feliz, porque a casa da gente 
é o melhor lugar do mundo. Ligo-me ao mundo 
exterior pelas modernidades digitais de informação e 
pelo jornal impresso que me chega pela manhã. Pelo 
telefone, recebo as preocupações dos amigos, que me 
parecem muito assustados. Queixam-se de suores, 
taquicardia, falta de apetite; pensam que o mundo 
vai acabar, que todos vamos morrer de Covid-19. 
Parece que estão num mundo diferente do meu. 

Concluo que estão permitindo que os assustem. 
A TV pode ser boa ou má companhia. Hoje não sei o 
que é, porque faz muitos anos que não vejo TV. Nada 
contra; passei 40 anos trabalhando nela. É apenas 
falta de tempo para ficar sentado diante de uma tela. 
Tenho trabalhado muito em casa, e quando me sobra 
tempo é hora do prazer da leitura, pois ainda há muito 
livro por ler. A obrigação de estar bem informado 
não afasta a necessidade de ter tempo de prazer 
e tempo de manter a forma 
física. E o apocalipse viral não 
consegue varar meus filtros.

Além disso, meus caros 
companheiros de cabeças 
coroadas por cabelos brancos, 
ficar parado enferruja. Ainda que 
estejamos confinados, sempre 
há espaço para nos mexer. Assim 
é o país; parado, enferruja e 
vai para o ferro-velho. Mesmo 
confinados, temos que nos 
mexer como país. Então, não 
nos esqueçamos de valorizar 
os que estão trabalhando 
por nós e para nós; graças a 
eles, podemos ficar em casa 
protegidos. São os que plantam 
e colhem, que produzem nossa 
carne, leite e pão, os que transportam e põem à 
venda; os que trazem nossa comida e nossos remédios 
até nossa casa; que operam e fazem manutenção 
de nosso mundo digital; que cuidam da entrada 
de nossos condomínios, que estão de plantão para 
cuidar de idosos como nós. Se os obrigássemos a 
parar, morreríamos de fome e de isolamento.

Cuidemo-nos, pois, mas sem o medo que 
enfraquece nossa imunidade. Evitem esse vírus da 
ameaça que quer nos pôr de joelhos e enfraquecer o 
país. Desconfiem da democracia de quem se aproveita 
para confundir e atrapalhar; desconfiem da democracia 
de quem não aceita resultado de eleição; desconfiem 
de quem aposta na mortandade e na paralisação da 
economia; de quem se associa ao coronavírus para 
buscar o caos da depressão, sem se importar com a  
perspectiva da fome e desespero, que tornam selvagem 
o mais civilizado dos homens. Nós, coroas, já vimos 
tanto, não é? Sabemos dos perigos do coronavírus, 
mas também dos outros perigos. Se os mais jovens 
nos protegem do corona, nós, coroas, podemos 
retribuir alertando os mais jovens, menos vividos e 
menos experientes, sobre os vírus oportunistas.

CORONA E COROA

Editora: CRISTIANE CORDIOLI
cristiane.cordioli@ndmais.com.br FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2020 15 BRASIL

O Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 

Teixeira) divulgou ontem os 
editais das versões impressa e 
digital do Enem  (Exame Na-
cional do Ensino Médio) 2020. 
O período de inscrição será de 
11 a 22 de maio. O participante 
que optar por fazer o Enem im-
presso não poderá se inscrever 
na edição digital.

De acordo com o cronogra-
ma, o Enem 2020 impresso será 
aplicado em 1º e 8 de novembro. 
Os editais foram publicadas 
no  Diário Oficial da União  de 
ontem e também estão dispo-
níveis na página do Enem. Os 
participantes que optarem por 
realizar a versão digital do exa-
me farão as provas nos dias 11 e 
18 de outubro.

A autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação tam-
bém informou que, a partir de  
6 de abril, os estudantes po-
derão fazer a solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 
do Enem. Pode solicitar quem 
está cursando a última série do 
ensino médio, em 2020, em es-

cola da rede pública declarada 
ao Censo Escolar; quem cursou 
todo o ensino médio em escola 
da rede pública ou como bol-
sista integral na rede privada, 
além de ter renda, por pessoa, 
igual ou menor que um salário 
mínimo e meio, e quem está 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica por ser mem-

bro de família de baixa renda, 
devendo informar o NIS (nú-
mero de identificação social), 
único e válido, além de ter ren-
da familiar por pessoa de até 
meio salário mínimo ou renda 
familiar mensal de até três sa-
lários mínimos.

O Inep ressalta que a apro-
vação da justificativa de au-
sência no Enem 2019 e da so-
licitação de isenção da taxa de 
inscrição não significa que a 
inscrição foi realizada. Os par-
ticipantes deverão acessar o 
Sistema Enem e se inscrever 
para esta edição do exame.

R$ 85
é o valor cobrado como 
taxa de inscrição para 
o Enem 2020.

AGÊNCIA BRASIL/DIVULGAÇÃO/ND

Neste ano, serão disponibilizadas 100 mil inscrições para a prova digitalizada

IMPRESSO E DIGITAL 

Inep divulga regras e datas  
da inscrição do Enem 2020

A implantação do Enem 
Digital terá início neste ano 
e, de acordo com o Inep, será 
feita de forma progressiva. 
Nessa fase inicial, até 
100 mil pessoas poderão 
fazer a prova no novo 
modelo. A previsão é que a 
consolidação deste modelo 
seja feita até o ano de 2026. 
A estrutura do exame será 
igual à da versão impressa.

O processo de 
inscrição é o mesmo da 
versão impressa. Serão 
disponibilizadas 100 mil 
inscrições para os primeiros 
participantes que optarem 
pela edição digital, 
conforme distribuição das 
vagas previstas no edital. 
Por se tratar de fase piloto 
de implantação do novo 
modelo, neste primeiro 
ano, o Enem Digital não 
estará disponível para 
treineiros e não promoverá 
atendimento especializado.

Novo modelo SERVIÇO

 – Justificativa de ausência no 
Enem 2019: 6 a 17 de abril

 – Solicitação de isenção 
da taxa de inscrição: 
6 a 17 de abril

 – Divulgação dos resultados 
dos pedidos: 24 de abril

 – Período de recurso:  
27 de abril a 1 de maio

 – Período de inscrições: 
11 a 22 de maio

 – Pagamento da taxa de 
inscrição: 11 a 28 de maio

 – Aplicação das provas 
impressas: 1 e 8 
de novembro

 – Aplicação das provas 
digitais: 11 e 18 de 
outubro de 2020

Não nos 
esqueçamos 
de valorizar 

os que estão 
trabalhando 

por nós e para 
nós; graças a 

eles, podemos 
ficar em casa 
protegidos.”
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