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TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Edital de Convocação

FLORIANÓPOLIS

GREEN MULTIMÍDIA, ICSC

- Associação dos Serventuários Extrajudiciais Aposentados do Estado de Santa Catarina ASJASC, pelo presente Edital, convoca seus associados para comparecerem à Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de dezembro de 2018, às 13:30 horas em
primeira convocação e às 14 h em segunda convocação, na Rua Domingos André Zanini, 277
sala 1110 - Campinas - São José - SC, a fim de deliberarem pelas seguintes matérias da
ordem do dia: 1 - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o quadriênio 2018/2021,
apreciação e Aprovação das contas (ratificação e retificação da eleição realizada em 22 de
setembro de 2018); 2 – Alteração do Estatuto para adequação ao Código Civil vigente; e 4 –
Assuntos Gerais.
São José, 10 de dezembro de 2018.
NERI ANTONIO DEMÉTRIO
Presidente ASJASC

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de dezembro 2018 às 09h00min *.
2º LEILÃO: 07 de janeiro 2019 às 09h00min *.
*(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário, datada em 27/07/2012,
cuja devedora/Fiduciante é LISBOA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n° 01.795.529/0001-01 e avalistas e
devedores fiduciantes: CARLOS ALBERTO DUARTE, inscrito no CPF/MF sob nº 298.436.349-34, e sua esposa MARLETE
HILDA DUARTE, inscrito no CPF/MF sob nº 026.276.099-12 em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 982.802,26 (Novecentos e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Dois Reais e Vinte Seis Centavos - atualizado conforme
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo "Lote n° 01, com a área de 336,00m², lote n° 02, com a área de 288,00m², e lote
n° 03, com a área de 336,00m², da quadra 18, situado no Loteamento Parque Residencial Lisboa, Forquilhas, São José/SC", melhor
descrito nas matrículas n° 64.845 (lote 01) n° 64.846 (lote 02) e n° 64.847 (lote 03) do Registro de Imóveis da Comarca de São
José/SC. Imóvel ocupado. Venda em caráter "ad corpus" e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior
a R$ 733.729,53 (Setecentos e Trinta Três Mil Setecentos e Vinte Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos – nos termos do art. 27,
§2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL
NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4480_10 HG).

AVISO DE LICITAÇÃO
A Diretoria de Material e Patrimônio torna público que realizará licitação, na
modalidade CONCORRÊNCIA, sob o n. 240/2018, ÀS 15 HORAS DO DIA 7 DE
FEVEREIRO DE 2019, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE IMBITUBA.
Os envelopes deverão ser entregues até às 13h do dia 6 DE FEVEREIRO DE 2019. Os
interessados poderão verificar e retirar o edital no site deste Tribunal
(http://www.tjsc.jus.br) - Link: (Acesso Rápido – Licitações, Contratos e Fornecedores
– Editais de Licitações – Licitações Lançadas) ou na Seção de Gerenciamento de
Licitações deste Tribunal, localizada no 2º andar do Centro Executivo ACCR, Rua
Presidente Coutinho, 232, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-230, das 12h às 19h.
Contatos pelo telefone (48) 3287-8288; e endereço de correio eletrônico:
licitacao@tjsc.jus.br.
Florianópolis, 7 de dezembro de 2018.
Graziela Meyer Juliani
DIRETORA

MUNICÍPIO
DE FLORIANÓPOLIS

COMUNICADO

- A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Superintendência de Serviços
Públicos, no uso de suas atribuições e de acordo com a legislação vigente:
COMUNICAM que foram divulgados os locais para entrega dos materiais nas
Praias patrocinadas. Os materiais da marca SCHIN a entrega ocorrerá: PRAIAS DO
NORTE: 12/12/2018, LOCAL DE RETIRADA: Rod. Sc401, 14525, Vargem Pequena
–Life Club , HORÁRIO: 10:00h às 17:00h. PRAIAS DO SUL E LESTE: 13/12/2018,
LOCAL: Av. Pequeno Príncipe, 3123, Campeche (Estacionamento final da Pequeno
Príncipe a esquerda), HORÁRIO: 10:00h às 17:00. Nas praias patrocinadas pela marca
Amstel a entrega dos materiais ocorrerá: PRAIAS DO SUL E LESTE: 12/12/2018,
LOCAL: Av. Pequeno Príncipe, 3123, Campeche (Estacionamento final da Pequeno
Príncipe a esquerda), HORÁRIO: 10:00h às 17:00. PRAIAS DO NORTE: 13/12/2018,
LOCAL DE RETIRADA: Rod. Sc401, 14525, Vargem Pequena –Life Club, HORÁRIO:
10:00h às 17:00h. Documentos necessários para a retirada dos materiais: Habilitado:
Documento original com foto e Cópia do comprovante de residência. Representantes
legais: Procuração reconhecida em cartório, Cópia da procuração, Cópia do RG do
habilitado e Comprovante de endereço do habilitado.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na produção e na veiculação
deste edital: R$ 1.176,00

MISSA SÉTIMO DIA
É com pesar que comunicamos o falecimento de

Avani Mello

carinhosamente conhecida por "tia Dica" e ao
mesmo tempo queremos agradecer o carinho e o
conforto a ela dedicados pelas enfermeiras e equipe
do Asilo Irmão Joaquim, convidando para a missa de
sétimo dia que se realizará na Capela Irmão Joaquim
situada na Av. Mauro Ramos,
no próximo dia 11 de dezembro às 17h.
André Mello Filho e família

Tripulação do Itajaí Sailing Team percorreu o trajeto em sete horas e 43 minutos, a melhor marca da história

Edição histórica da Volta
à Ilha registra recordes
EVENTO, QUE FOI realizado pela 50ª vez nas águas da Capital, terminou
com quatro embarcações fechando o percurso abaixo de nove horas

A

50ª edição da Regata Volta à Ilha foi ainda mais
histórica. Não apenas pelos 50 anos da tradicional competição náutica. É que o
Itajaí Sailing Team quebrou o recorde da prova, e com quase uma
hora de diferença. Graças, também, a um dia perfeito de velejo.
Com vento sul de 12 a 15 nós, a
última etapa da Copa Veleiros de
Oceano teve um altíssimo nível
técnico no sábado, com mais três
tripulações superando a barreira
das nove horas.
O Itajaí Sailing Team completou o trajeto após 7h43m46s. O
melhor tempo até então era do
Mano Champ´s, que sustentava
8h43m01s desde 2011. Durante
todo percurso, as condições de
vento foram perfeitas e propícias
para a quebra de recorde. Com as

condições mantendo pressão, os
veleiros navegaram em linha reta
por todo leste da Ilha até a chegada ao norte. Ao passar por Jurerê,
a equipe itajaiense já abria boa diferença. Ao aparecer na Baía Norte, acertou os últimos pontos até
cruzar a linha entre a Comissão
de Regatas e bóia, nas proximidades de Forte Sant´Anna, com a
Ponte Hercílio Luz de fundo.
– As boas condições do nosso
barco e o bom entrosamento da
tripulação nos deixaram confiantes para essa prova. Esperávamos
já uma boa colocação. Mas o que
não imaginávamos era quebrar o
recorde da prova em praticamente uma hora – contou o comandante Marcelo Gusmão Reitz.
Não foi só o desempenho do
campeão que impressionou. Até
a atual edição, apenas duas equi-

pes haviam completado a Regata
Volta à Ilha abaixo de nove horas:
Mano Champ´s e Catuana Kim,
ambos em 2011. No último sábado,
porém, quatro baixaram a marca
mostrando que o dia estava realmente propício para a velejada.
Segunda colocada, a tripulação
do Zeus Team completou o percurso em 8h49m20s, sendo essa
a marca mais rápida da história
feita por um barco da classe C30
na competição. Ainda, o Catuana
Kim, com 8h50m06s, e Katana/
Portobello, com 8h57m27s, foram
as demais tripulações a baixar a
marca das nove horas.
– Foi um dia incrível, com vento bom durante toda a regata. Foi
um ano muito bacana e terminar
desta maneira é melhor ainda –
disse Inácio Vandresen, comandante do Zeus Team.

AUTOMOBILISMO

Catarinense vence prova para jovens talentos
O piloto catarinense Jeff Giassi, de 21 anos, venceu a prova
especial da Fórmula Vee, em Piracicaba, na competição para novatos. Natural de Criciúma, ele
terminou na frente dos rivais na
primeira edição da categoria selection, programa de treinamento criado pela Fórmula Vee para
formar e revelar novos talentos
para o automobilismo nacional.
Ele ganhou com apenas 46 milésimos de segundo de vantagem

sobre Diel Grande, em uma chegada dramática.
– Foi uma vitória espetacular,
uma grande emoção em minha
primeira prova na Fórmula Vee –
comemorou Jeff.
Foi a estreia de Jeff na categoria
criada no Brasil na década de 1960
pelos irmãos Emerson e Wilsinho
Fittipaldi. Além de Emerson, outro brasileiro campeão mundial
de Fórmula 1 foi revelado na FVee:
Nelson Piquet. Atualmente, a ca-

tegoria é a mais barata e acessível
do país, com carros monopostos
que utilizam peças originais de fábrica, como motor VW Fox 1.6, e
chegam a atingir 208 km/h. Além
de Piracicaba, há provas também
em Interlagos, válidas pelo Campeonato Paulista.
O jovem criciumense largou
em segundo, atrás do pole position Diel Grande. Mas logo na
primeira curva Jeff Giassi assumiu a liderança.

