
CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

Florianópolis foi escolhida pelo Centro Sebrae de Referência em 
Educação Empreendedora para sediar a 3ª edição do Seminário 
Conhecer, com realização do Sebrae e apoio da Secretaria 

de Estado da Educação. O evento, hoje e amanhã, tem como tema 
“Educação Empreendedora e Inovação na Educação”. As inscrições 
podem ser feitas gratuitamente pelo http://cer.sebrae.com.br/
conhecer/. Em paralelo ao Conhecer, em parceria com os grupos VIA 
Estação Conhecimento e Labmídia, da UFSC, também será realizado 
o 3º Encontro Internacional de Inovação na Educação. Os eventos 
serão realizados no CentroSul. Serão dois dias com palestras, painéis, 
oficinas, talks e rodas de conversas envolvendo especialistas nacionais 
e internacionais que irão debater temas como políticas públicas para 
uma educação empreendedora, movimento maker, gamificação, 
metodologias ativas e ágeis, habilidades para o futuro, inovação e 
tecnologia na educação e experiências empreendedoras na educação.

NOTÍCIAS DO DIA
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55Geração nem-nem. Santa Catarina tem 1,6 milhão 
de jovens com idade entre 15 a 29 anos. Desse total, 229 mil 
nem trabalham e nem estudam, ou seja, 14% deles são nem-
nem. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), do IBGE, e foram analisadas pelo Observatório 
da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina).

EDUCAÇÃO BILÍNGUE 
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Com o slogan Together We Learn Better (Juntos 
Aprendemos Melhor) o CEMJ ( Centro Educacional Menino 
Jesus), tradicional escola montessoriana de Florianópolis, 
firmou parceria com a escola de inglês Teddy Bear 
para a implementação da 
educação bilíngue a partir 
de 2020. Desenvolvido 
em conjunto com a Teddy 
Bear Bilingual Education, 
o currículo de educação 
bilíngue será exclusivo e 
totalmente pensado de forma 
personalizada para o CEMJ.

Energia do novo terminal.
A Engie é a fornecedora de energia do novo terminal de 
passageiros do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Com 
investimentos de R$ 570 milhões, o empreendimento tem área 
de 49 mil m², quatro vezes maior que a atual, e capacidade para 
8 milhões de passageiros por ano. “Temos todos os requisitos 
para atender as empresas 
concessionárias de 
aeroportos, que buscam 
economia, flexibilidade 
e confiabilidade no 
fornecimento de energia”, 
afirma o diretor-presidente 
da Engie Brasil Energia, 
Eduardo Sattamini. 

A empresa irá abastecer, até 
2023, o novo terminal de Florianópolis 
com energia renovável proveniente de 
seu parque gerador composto por usinas 
eólicas, solar e biomassa.  A companhia 
também é fornecedora de energia de 
outros sete aeroportos localizados 
em diferentes capitais brasileiras.

 O corpo docente será 
composto por professores 
formados em pedagogia e/ou 
licenciatura e capacitados pela 
equipe de inteligência pedagógica 
da Teddy Bear, que tem 30 anos 
de experiência no ensino da língua 
inglesa a crianças e adolescentes.

EDITAL DE CITAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Consigna-
ção Em Pagamento/PROC Requerente: Rafaela Garcia Cunha / Requerido: Formatto Marmores e Granitos 
/ Juíza de Direito: Daniela Vieira Soares Chefe de Cartório: Juliano Vilmar Campos Processo n. 0304575-
36.2018.8.24.0023 Citando(a)(s): FORMATTO MARMORES E GRANITOS, CNPJ 12.264.757/0001-71, 
Rua Armando Calil Bulos, 2548, Vargem Grande, CEP 88058-000, Florianópolis - SC. Valor do Depósito: 
R$ 315,75. 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 levantar o depósito ou responder à ação, querendo, em 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil se-
guinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, do CPC). ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar 
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costume e publicado na forma da lei. Florianópolis (SC), 04 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 528,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 719/SMA/DSLC/2019

Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de cotação de preços, reservas, emissão contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de cotação de preços, reservas, emissão, marcação, 
cancelamento, substituição, desdobramentos e reiterações, remarcações e fornecimento 
de passagens aéreas (nacionais) e rodoviárias (nacionais). Dia 23 de outubro de 2019, às 
09h. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

 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. 0320343-
07.2015.8.24.0023 Requerente: Sebastião Jucelin dos Santos e outro / Citando(a)(s): Alienantes; os 
confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição do(s) Bem(ns): Um 
imóvel urbano localizado Rua Laura Duarte, s/n, Bairro Campeche, Florianópolis-SC, inscrito no cadastro 
imobiliário da Prefeitura Municipal de Florianópolis sob o n.o 66.35.054.1137.001- 275, com as seguintes 
medidas e confrontações 1: ÁREA TOTAL DE 224,47m2 PERÍMETRO DE 69,27 metros lineares; FRENTE 
A NORDESTE, MEDINDO 8,80m, EXTREMANDO COM RUA LAURA DUARTE PRAZERES; FUNDOS A 
SUDOESTE, MEDINDO 8,47m, EXTREMANDO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS; 
LATERAL DIREITA A SUDESTE, MEDINDO 26,00m, EXTREMANDO COM NILO SÉRGIO MONGUILHOTT 
E LUCI DE FREITAS MONGUILHOTT; LATERAL ESQUERDA A NOROESTE, MEDINDO 26,00m, 
EXTREMANDO COM CLAUDETE DA SILVA ARAÚJO. . 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(es), nos termos do art. 257 do CPC. Florianópolis (SC), 09 de março de 2017.

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis 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 75/19
Objeto: contratação de empresa para realizar turismo receptivo no Brasil para atender o 
Sesc/SC
Entrega das propostas: até às 14h do dia 28/10/2019.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 112/19
Objeto: aquisição de camisetas para o setor de comunicação do Sesc/SC
Entrega das propostas: até às 13h do dia 25/10/2019.

RETIFICATIVO
Modalidade: Pregão eletrônico nº 105/19
Objeto: aquisição do sistema de interatividade touch para o Museu Florianópolis
Prorrogação da entrega das propostas: até às 8h do dia 23/10/2019.
Alteração no lote 1 do edital.
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