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 A discriminação não está ligada a gênero, raça ou credo, 
mas sim ao poder econômico do indivíduo.  Uma mulher negra 
ou branca e rica é bem aceita em qualquer lugar, uma mulher 
negra ou branca e pobre sofrerá discriminação. A discriminação é 
diretamente proporcional à pobreza, e não é questão de gênero!” 

MIRELLA FABIANA DE MELO, MÉDICA DO TRABALHO

#8demarço

Gasolina pode ficar mais barata nas bombas com a 
proposta de mexer na incidência de PIS/Cofins e Cide

Governo estuda a 
redução de tributos

 O ministro Henrique Mei-
relles (Fazenda) admitiu que o 
governo estuda alterar a tribu-
tação sobre os combustíveis, de 
forma que isso reduza o preço 
nas bombas.

Em Nova York, o ministro 
disse que a tributação que incide 
sobre a gasolina é elevada e fixa, 
o que faz com que os preços su-
bam mais quando o petróleo au-
menta no exterior e não caiam 
quando a cotação recua.

“Estamos revisando isso e 
vendo se há alguma coisa a fazer 
ou não. Evidentemente existem 
várias questões, objeto da aten-
ção dos órgãos que promovem a 
concorrência e outras questões 
tributárias, que vão ser analisa-
das com calma não só no âmbi-
to federal quanto [nos Estados]”, 
disse Meirelles em rápida entre-
vista a jornalistas na manhã des-
ta quarta-feira (7).

O chefe da equipe econômica 
de Michel Temer se refere à tribu-
tação de PIS/Cofins e Cide sobre 
a gasolina. Ambos os tributos 
são cobrados por meio de uma 
alíquota fixa, em reais, sobre o 
litro dos combustíveis.

Neste momento, em que a 
cotação de petróleo recua no 
exterior, a queda não chega to-
talmente às bombas, pois essa 
tributação minimiza a eventual 
redução na refinaria.

Rumores sobre uma eventu-
al mudança nos preços dos com-
bustíveis mexeram com as ações 
da Petrobras nesta terça-feira (6) 
e alimentaram especulações de 
que o governo alteraria a fórmu-
la de preços implantada pela ges-
tão de Pedro Parente na estatal.

No fim do ano passado, hou-
ve uma série de criticas à Petro-
bras pelo tamanho dos reajustes 
no preço do gás e da gasolina.

À época, Parente se reuniu 
com Meirelles em Brasília e re-
clamou que o problema não era 
a Petrobras, mas os impostos 
—parte são cobrados da estatal, 
parte da distribuidora e parte 
dos postos.

Foi então criada uma comis-
são para calibrar os tributos e 
o ministro da Fazenda resolveu, 
agora, dar uma explicação mais 
robusta sobre o tema. 

Como os técnicos da área es-
tão discutindo a melhor fórmula, 
aliados de Meirelles avaliaram 
que ele “falou demais” ao dar de-
clarações sobre o assunto ainda 
na terça.

O ministro afirmou que não 
há prazo para fazer alterações e 
que nada disso deverá sair antes 
de 6 de abril, quando deverá deci-
dir se permanece na Fazenda ou 
se sairá para tentar concorrer na 
eleição presidencial..

CORREIOS  

Mercado Livre 
obtém liminar

O Mercado Livre obteve 
uma liminar na justiça para 
suspender um aumento do 
preço do envio de encomen-
das feitas pelos Correios. A 
companhia também conse-
guiu retirar cobranças extras 
para envios ao Rio de Janeiro, 
implantadas devido à crise na 
segurança pública.A decisão 
só vale para a varejista online. 
Em nota, os Correios dizem 
star trabalhando para obter a 
suspensão da liminar.

 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 Genérico: 
Taiana Bonin EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 60 DIAS Usucapião 
n. 0311332-85.2014.8.24.0023 Requerente: Jaqueline Minatti Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus 
em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Terreno com área de 403,73 m², com inscrição imobiliária 
nº 6087069.8726.001-151, situado na Rua Augusto Buss, 489, com as seguintes medidas e confrontações: Frente ao Sul: 
medindo 19,81 metros extremando com a RUA AUGUSTO BUSS; Lateral Direita ao Oeste: medindo 20,32 metros extremando 
com LAUDELINA DA SILVA DE SOUZA; Fundos ao Norte: medindo 19,83 metros, extremando com JULLIE DA SILVA DE 
SOUZA e com ALCESTE CERES VIEIRA; Lateral Esquerda ao Leste: medindo 20,43 metros extremando com ALCILEA 
MEDEIROS CARDOSO. 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 no local de costume e publicado 1 vez na Imprensa Oficial e 2 
vezes no Jornal Local, na forma da lei. Florianópolis (SC), 24 de março de 2017.

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE BIGUAÇU - SC 
Oficial Titular: Maurício Passaia 
CPF: 002.560.610-76 Rua Getúlio Vargas, n° 72, Sala 102, Centro, Biguaçu/SC, CEP 88160-128 
Tel.: (48) 3285-8656 — E-mail: ribigua@ribigua.com.br — Site: www.ribigua.com.br

EDITAL DE NOTIFICACÃO
NOTIFICADA: Eli Costa Cardoso (CPF n° 169.174.649-53).
OBJETO: Anuência ao procedimento de retificação administrativa do imóvel rural matriculado sob n° 39.307 do livro n° 02 deste 
Oficio de Registro de Imóveis, com a área de 497.045,00m2, situado na Rodovia BR-101, bairro Inferninho, na Cidade de Governador 
Celso Ramos, Comarca de Biguaçu/SC, de propriedade de VOS Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ n° 04.696.521/0001-86).
 VANESSA ZOLDAN, Oficial Substituta do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, Estado de 
Santa Catarina, na forma da Lei, FAZ PÚBLICO, segundo as atribuições conferidas pelo § 3° do artigo 213 da Lei n° 6.015/73, 
que se encontra em andamento nesta Serventia sob o protocolo n° 89.732, de 26 de fevereiro de 2018, o requerimento para 
retificação administrativa do imóvel matriculado sob n° 39.307, Livro n° 02 deste Ofício, de propriedade de VOS Construtora 
e Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.696.521/0001-86, com sede na Rua Baleia Jubarte, n° 242, Sala 
9, bairro José Amândio, em Bombinhas/SC. O referido imóvel, situado na Rodovia BR-101, bairro Inferninho, na Cidade 
de Governador Celso Ramos, Comarca de Biguaçu/SC, passará a possuir duas glebas distintas, totalizando a área de 
366.854,03m2(trezentos e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e quatro vírgula três metros quadrados), conforme 
descrito nos trabalhos técnicos apresentados nesta Serventia. Tendo em vista que o imóvel retificando confronta com o 
imóvel matriculado sob n° 6.546 do Oficio de Registro de Imóveis de Tijucas/SC, através dos vértices V1 ao V2 e V26 ao V27, 
o qual é de propriedade da Sra. Eli Costa Cardoso e, tendo em vista que confrontante não apresentou anuência expressa ao
procedimento, fica a senhora Eli Costa Cardoso NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos e documentos 
apresentados, que se encontram arquivados neste serviço registrai, podendo impugná-los fundamentadamente no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme § 2° do artigo 213 da Lei 6.015113. Ressalta-se que o pedido de retificação 
administrativa foi instruído com os documentos necessários, os quais se encontram disponíveis nesta Serventia para exame 
e conhecimento dos interessados durante as horas regulamentares. Nos termos § 4° do artigo 213 da Lei 6.015/73, a 
falta de impugnação no prazo da notificação resultará na presunção legal de sua anuência ao pedido de retificação 
de área administrativa. Por fim, as opções que a lei confere a NOTIFICADA são: 1) impugnar fundamentadamente, não 
concordando com a retificação de área proposta; 2) anuir expressamente, apresentando a neste Registro de Imóveis uma 
declaração assinada e com reconhecimento de firmas na qual a notificada deverá declarar sua anuência ao pedido de 
retificação, informando no documento que tem conhecimento da planta arquivada neste serviço registral e não se opõe ao 
pedido; ou 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando tacitamente a retificação. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, 
Município e Comarca do mesmo nome, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (05/03/2018). 

Vanessa Zoldan
Oficial de Registro Substituta

 Eu, JOEL ANTONIO ABREU, CPF 543.367.599-87, em respeito ao que dispõe 

o art. 168, §3º, do Regimento Interno da OAB/SC, venho por meio deste edital 

comunicar o extravio de minha carteira da OAB/SC nº 19.626, me eximindo, com 

isso, da responsabilidade pelo uso indevido da mesma.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 818/2017 – Proc. Adm.  11181/2017. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO E ÁREAS DA DEFESA 
CIVIL E ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES. Data e período de recebimento dos envelopes 
de proposta e habilitação: dia 20/03/2018 às 14h00min. Sessão de abertura das propostas, 
lances verbais e habilitação: dia 20/03/2018 às 14h30min. Retirada do edital no link: http://
wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 
18h00min. Fone: (48) 3381-0002 ou (48) 3381-0445.

PREGÃO PRESENCIAL 137/2017

SAPIENS PARQUE S.A.
CNPJ/MF N.º 05.563.063/0001-70 – NIRE 42300026671

SAPIENS PARQUE S.A.
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n° DE.01.02.0033/2017 – TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2017
CONTRATANTE: Sapiens Parque S.A.
CONTRATADA: PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP.,  
CNPJ/MF n.° 01.681.443/0001-58
OBJETO: O objeto do presente é a Contratação de empresa especializada para a operação e 
manutenção do Sistema de Tratamento de Esgoto do empreendimento Sapiens Parque.
VALOR: O contrato possui como teto mensal o valor de R$12.151,06 (doze mil cento e cinquenta 
e um reais e seis centavos). 
ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de janeiro de 2018.
PELA SAPIENS PARQUE S.A.: Saulo Vieira e José Eduardo Azevedo Fiates.
PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Epp.: Luciane C. Flores Queiroz 

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Continente / ia Vara Cível Rua São José, 300, Balneário, 
Estreito - CEP 88075-310, Fone: (48), Florianópolis-SC - E-mail: continente.civell@tjsc.jus.br Juíza de Direito: Erice Lourenço de 
Lima Ferreira Chefe de Cartório: Claudia de Oliveira Leivas Bastos EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 
DIAS Execução de Titulo Extrajudicial n. 0301479-98.2016.8.24.0082 Exequente: Jairo Pedro da Rosa / Executado: José Edison 
Martins do Nascimento / Citando(a)(s): JOSÉ EDISON MARTINS DO NASCIMENTO, brasileiro(a), Casado, Empresário, RG 
115937572, CPF 006.490.788-02, Palmira Laura Florencio, 2112, Real Parque, CEP 88113-320, São José – SC Valor do Débito: 
R$ 25.473,68. Data do Cálculo: 16/06/2016. Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não 
sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juizo 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 ❑ pagamento do 
principal, acessórios, honorários advocatici❑s 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), na forma da lei.Florianópolis (SC), 02 de março de 2018.

PUBLICAÇÃO LEGAL

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca - Capital - Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub da 
Cal., Rua José da Costa Moellmann. 197 - 2° Andar, Centro Civico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro -CEP 88020-
170, Fone: 48, Florianópolis-SC - capital.sucessoes@tisc.ius.br Juiza de Direito: Haidee Denise Grin Chefe de Cartório: 
Marcelo dos Santos Pereira  EDITAL DE CITAÇA0 - COM PRAZO DE SO DAS Usucapião n° 033826243.2014.8.24.0023 
Requerente: Ivete Tereza Hofmann  Citando(a)(s): Interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Objeto: “Um terreno 
situado na Servidão Fruta Verde, n. 146. no Bairro Ingleses, nesta cidade de Florianópolis, SC, com área de 444,60 metros 
quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Norte com 12,35 metros, confrontando-se com a Servidão 
Fruta Verde; fundos ao Sul com 12,35 metros, confrontando-se com as terras de Supermercado Imperatriz; lateral Leste com 
36,00 metros. confrontando-se as terras de Supermercado Imperatriz, lateral Oeste com 36,00 metros, confrontando-se com 
as terras de Marcos Claudenir Grieger. Sobre dito terreno encontra-se edificada uma casa de moradia, com aproximadamente 
85.00 metros quadrados. 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, fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo 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 (art. 285, c/c art. 319 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 O dias na forma da lei. Florianópolis (SC), 15 de fevereiro de 2016. 

CENTRO DE ESTUDOS E  PESQUISA EM TRABALHO 
PÚBLICO E SINDICALISMO – FAZENDO ESCOLA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ELEIÇÃO DO 
CONSELHO CIENTÍFICO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM 

TRABALHO PÚBLICO E SINDICALISMO - FAZENDO ESCOLA
O presidente do Centro de Estudos e Pesquisa em Trabalho Público e Sindicalismo – 
Fazendo Escola, Cláudio Del Prá Netto, observadas as prerrogativas estatutárias (artigos 9° 
e 10°), convoca todos os associados aptos na forma regimental para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24 de Março de 2018, sábado, a partir das 8h, em primeira 
convocação, com 50% mais um de sócios, e 8h30min em segunda e última convocação, 
com qualquer número de participantes, para debater e deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina 
(SINJUSC), à Avenida Mauro Ramos, 448, Centro, Florianópolis, SC:

1) Apresentação, análise, debate e deliberações sobre as prestações de contas dos anos 
de 2016 e 2017;
2) Apreciação de nomes para o Conselho Científico;
3) Outros assuntos.

Cláudio Del Prá Netto
Presidente

Florianópolis, 07 de março de 2018.


