
Santa Catarina registra
573 casos de dengue
confirmados até o dia
11 de maio de 2019.
O dado é do último

relatório da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica de Santa Catarina
(Dive/SC), divulgado na sexta-
feira (17). Em comparação com
o boletim anterior, houve um
aumento de 131 novos casos
em apenas uma semana.

O levantamento aponta, ainda,
que desse total, 485 casos foram
transmitidos dentro do Estado, os
chamados autóctones, e outros
49 foram importados, ou seja,
catarinenses que foram infectados
fora de Santa Catarina.

Entre os municípios que mais
registram casos de dengue, a
maioria está em Itapema, no
Litoral Norte, com 185 pessoas
infectadas. Em segundo lugar
aparece Camboriú, também na
região do litoral, onde foram
confirmados 105 casos.

O restante da lista divulgada
pela Dive/SC aponta ainda casos
positivos de dengue em Porto

Belo (45), Cunha Porã (30), Itajaí
(15), Florianópolis (9), Balneário
Camboriú (8), Maravilha (6),
Navegantes (4), Bombinhas (4),
Joinville (3), Chapecó (1) e São
Miguel do Oeste (1).

O levantamento acompanha
todos os casos registrados
entre os dias 30 de dezembro
de 2018 e 11 de maio de 2019.
Neste período foram notificados
3.368 casos de dengue em
Santa Catarina. Desses,
573 foram confirmados. Em
comparação com o mesmo
período de 2018, haviam sido
notificados 1.023 casos, mas
apenas 34 foram confirmados.

chikungunya
e Zika vírus

O relatório da Dive/SC
ainda aponta que, entre 30 de
dezembro de 2018 e 11 de maio
de 2019, foram notificados 293
casos de febre de chikungunya
em Santa Catarina. Desses, sete
foram confirmados, 124 foram
descartados e 162 permanecem

como suspeitos.
Os sete casos confirmados

são importados e os infectados
moram em Balneário Camboriú,
Brusque, Florianópolis, Jaraguá
do Sul, Joinville, Pinhalzinho
e Tubarão. Segundo a Dive/SC,
o local de provável contaminação
teria sido nos estados do
Pará, Rio de Janeiro, São Paulo
e Maranhão.

Em comparação com o
mesmo período de 2018,
quando foram notificados 202
casos de febre de chikungunya,
é observado aumento de 45%
nas notificações.

Já em relação aos casos
de Zika vírus, a Dive/SC
informa que já foram
notificados 75 casos da
doença no Estado, sendo
que 40 já foram descartados,
sete tiveram resultados
inconclusivos e 28 permanecem
como suspeitos. Na comparação
com o mesmo período de 2018,
quando foram notificados 46
casos, há aumento de 63% no
total de notificações.

Com o aumento, número de registros da doença no Estado chega a 573

SC tem 131 casos
em uma semana
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Policiais da delegacia
de Proteção a Crianças,
Adolescentes, Mulheres e
Idosos (DPCAMI) de Palhoça
cumpriram mandado de
prisão preventiva contra um
homem de 21 anos acusado
de cometer crimes que
envolvem violência doméstica,
como ameaças e lesões
corporais, contra a ex-
companheira. A prisão foi
divulgada pela Polícia Civil
na sexta-feira.

O acusado foi detido
durante um interrogatório,
após ele se apresentar à
delegacia. Segundo a polícia,
a vítima já havia registrado

diversos boletins de ocorrência
contra o agressor, que a
ameaçava com um objeto
que aparentava ser uma
arma de fogo. Ele também
teria descumprimento
medidas protetivas deferidas
pela Justiça.

Além do mandado
de prisão preventiva,
os policiais cumpriram
mandado de busca e
apreensão na casa do
suspeito, onde, segundo a
polícia, foi encontrada uma
arma de brinquedo. O homem
foi encaminhado à Casa de
Albergado, em Florianópolis, e
responderá ao processo preso.

geral

denguepalhoça

fatal

homem é preso por violência doméstica

Motociclista morre após acidente na ponte Colombo Salles

floRIaNÓpolIS, SEGUNDa-fEIRa, 20/5/2019Hora de Santa Catarina6

PODERJUDICIÁRIODESANTACATARINA
Comarca - SãoFrancisco doSul / 2ªVaraCível
RuaCelOliveira, 289,Centro -CEP89240-000, Fone: (47) 3471-1501, SãoFrancisco doSul SC -
E-mail: saofrancisco.civel2@tjsc.jus.br

EDITALDE USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS
COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação:Usucapião/PROC
Requerente:Adair de Souza e outro /
Requerido: JoseBarolo Filho e outro /
Juiz deDireito:TiagoFachin
Chefe deCartório:AnneMaia daSilvaGerber
Processo n. 0301260-80.2018.8.24.0061
Citando(a)(s): réus em lugar incerto e não sabido e eventuais interessados.
Descrição do(s) Bem(ns): "Memorial descritivo de uma área de terras, situada na localidade Bupéva, Praia Grande,
perímetro urbano do município de São Francisco do Sul-SC, pertencente aAdair de Souza, determinado pela planta
Topográfica e descrito conforme Coordenadas UTM - DATUM - SIRGAS 2000, anexo ao projeto, com as seguintes
medidas e confrontações. DESCRIÇÃO DA ÁREA: UM TERRENO, sem benfeitorias, situado na localidade de
Bupéva, PraiaGrande, perímetro urbano da cidade eComarca de São Francisco do Sul-SC, constituído pelos lotes 9 e
10 da quadra 54 do Loteamento Cidade Balneária Sayonara, com as seguintes medidas e confrontações: Partindo-se
do vértice V-1 com coordenadas X=738997,2308 e Y=7076179,4993, seguindo com ângulo interno de 90°00'00",
azimute 201°12'15", rumo 21°12'15"-SO e distância 25,00m chega-se ao vértice V-2 com coordenadas
X=738988,1884 e Y=7076156,1919, frente (Leste) confronta com lado ímpar da Rua Piauí; deste ponto segue com
ângulo interno de 90°00'00", azimute de 291°12'15", e rumo 68°47'45"- NO e distância 30,00m chega-se ao vértice
V-3 com coordenadas X=738960,2195 eY=7076167,0427, lado esquerdo (Sul) confronta comLote 11 deMarcos de
Oliveira; deste ponto segue comângulo interno de 90°00'00", azimute de 21°12'15", rumo21°12'15"-NEe
distância 25,00m chega-se ao vértice V-4 com coordenadas X=738969,2618 e Y=7076190,3501, fundos (Oeste)
confronta parte comoLote 13 e parte como lote 14, ambos deMarcosRomeuMobius; deste ponto segue com ângulo
interno de 90°00'00", azimute de 111°12'15", rumo 68°47'45"-SE e distância 30,00m chega-se ao vértice V-1, ponto
origemdestememorial, lado direito (Norte), confronta como lote 8 de José Barolo Filho eHercília Barolo; Contendo
aÁreaTotal de 750,00m²". Prazo Fixado para aResposta: 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 eCITADA(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
formada lei

São Francisco do Sul (SC), 24 de abril de 2019.
Tiago Fachin
Juiz de Direito

Convocação da Assembleia Geral Ordinária
Conforme determina o artigo 40, do Capítulo XI, do Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho
Comunicacional Sul convoca todos os cooperados e cooperadas a comparecerem à Assembleia Geral
Ordinária, que será realizada no dia 30 de maio de 2019 (quinta-feira), no auditório da Fecesc, na rua
Mauro Ramos, n° 1624, Centro, em Florianópolis, às 17horas (primeira convocação), às 17h30min
(segunda convocação), e às 18horas em terceira e última convocação, com teto de 20h45m.
Para efeitos de quórum de instalação, na data da expedição desta convocação a Cooperativa de
TrabalhoComunicacional Sul possuía 11(onze) cooperados associados.
Pauta
1. Informes dos cooperados e cooperadas.
2. Homenagemàs cooperadas honorárias Izabel Fávero eEleniraVilela.
3. Resultado econômico dos projetos, cumprimento das metas, contratos firmados, e apresentação do
BalançoGeral.
4. Ingressos e desligamentos de cooperados e cooperadas.
5. Recomposição doConselhoDeliberativo eConselho Fiscal.
6. Regimento Interno.
7. Protocolo dos trabalhos e rotinas.
8. Planejamento econômico para o trimestre junho/setembro.

Florianópolis,20 de maio de 2018
Rosangela Bion de Assis

Presidenta da Cooperativa de Trabalho Comunicacional Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os profissionais do magistério (professores, instrutores,
coordenadores, supervisores e auxiliares de sala) que trabalham nas unidades do SESC - SERVIÇO
SOCIAL DO COMÉRCIO e do SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL,
associados ou não, na base territorial do Sindicato dos Professores de Florianópolis e Região -
SINPRO a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na forma do Art. 29, inciso I, do Estatuto Social.
1º ASSEMBLEIA SESC: dia 29 de maio de 2019 às 14h em primeira convocação ou às 14h15m em
segunda e última convocação. 2º ASSEMBLEIA SENAC: dia 29 de maio de 2019 às 16h em primeira
convocação ou às 16h15m em segunda e última convocação. Local: Auditório da Casa do Educador, sito
a Rua Cardeal Câmera, 146, Barreiros, São José (SC), 88110-070. Cada Assembleia Geral Ordinária
tem por objetivo discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: a. Reivindicações da categoria para
o período de 01/07/2019 a 30/06/2020; b. Autorização a diretoria para proceder às negociações com os
representantes legais do empregador ou com seus órgãos patronais; c. Autorização a diretoria para firmar
Acordo Coletivo de Trabalho, bem como a instaurar processos de Dissídio Coletivo; d. Fixação de valor de
contribuição negocial de custeio da ação sindical e seu desconto, conforme o que dispõe o artigo 8º inciso
IV da Constituição Federal e artigo 513 da CLT; e. Unificação da pauta de reivindicação com a Federação.
Florianópolis (SC), 20 de maio de 2019. Antônio Bittencourt Neto/Presidente

l Sobrinho teria matado tio com facada em biguaçu – Um
homem foi assassinado com uma facada durante um churrasco, em
Biguaçu. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada de
sábado. A identidade da vítima não foi informada pelo Instituo Geral
de Perícias (IGP). Ainda conforme a polícia, o autor do crime é um
jovem de 21 anos que seria sobrinho da vítima. O rapaz foi preso
e participou de audiência de custódia durante esta tarde. O motivo
do assassinato também não foi revelado pela polícia.

Um motociclista morreu
em um acidente na madrugada
deste ontem na Ponte Colombo
Salles, em Florianópolis,
utilizada por quem transita
em direção à região continental
da Capital. A colisão aconteceu
por volta das 1h30min.

O motociclista, que não
teve a idade informada, teria
sido atropelado por um

automóvel Fiat Uno após
cair na pista. Ele chegou
a ser socorrido pelo Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), mas não
resistiu aos ferimentos.

O condutor do carro afirmou
à Polícia Militar que não teria
visto o motociclista. Ele foi
submetido a um teste de
bafômetro, que deu negativo.

Um carro pegou fogo
enquanto trafegava pela
SC-404, em Florianópolis,
na tarde de sábado. Segundo
o Corpo de Bombeiros, nenhuma
pessoa ficou ferida.

De acordo com a Polícia
Militar Rodoviária (PMRv), o
veículo, um Focus com placas
do Rio Grande (RS) seguia
em direção à Lagoa da
Conceição. O fato aconteceu
por volta das 14h40min, na
subida do Morro da Lagoa.

SUSto

Carro pega fogo noMorro da lagoa, em florianópolis

Os bombeiros foram acionados
e combateram as chamas no
local. Conforme as primeiras

informações da PMRv, o incêndio
teria sido provocado por uma
pane elétrica no veículo.


