
 A empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BRINHOSA LTDA - EPP,  

CNPJ 83.660.670/0001-61 solicita o comparecimento do Sr RONI MARCELO LORETO CHAVES, 

portador da CTPS 24637 Série 00041RS para entrar em contato com nosso depto pessoal no prazo de 

48 horas para justificativa de faltas. O não comparecimento ou seu contato vai ficar caracterizado como 

abandono de emprego, conforme artigo 482 letra I da CLT.

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 5ª Vara Cível Rua Gustavo Richard, 
434, Fórum, Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - Email: capital.civel5@tjsc.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Execução de Título Extrajudicial/
PROC Exequente: Imobiliaria Irmaos Maia Ltda / Executado: Gilberto Pedro Hoffmann Nahas e outros /
Juíza de Direito: Daniela Vieira Soares Chefe de Cartório: Juliano Vilmar Campos Processo n. 0300100-
08.2016.8.24.0023 Citando(a)(s): IANE CRISTINA BOGADO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), Casada, CPF 
031.061.359-05, Rua Luiz Silveira Soares, 108, Encantada, CEP 88495-000, Garopaba - SC ANTONIO 
BATISTA DA SILVA, brasileiro(a), Casado, CPF 833.161.329-53, Rua João Nicomedes Lentz, 1168, 
Pinguirito, CEP 88495-000, Garopaba - SC Valor do Débito: R$ 14.082,45. Data do Cálculo: 07/01/2016. 
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, em 
3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital (art. 231, IV, 
do CPC), efetuar o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios 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 na forma da lei.  
Florianópolis (SC), 25 de novembro de 2019. Letícia Maleico - TJA

Agência de Fomento do Estado  de Santa Catarina S.A. 
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00

Secretaria Executiva de Comunicação
Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CAPITAL SOCIAL: 
(Autorizado: R$ 700.000.000,00) 
(Realizado: R$ 530.204.845,26)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas da Agência de Fomento do Estado de Santa 
Catarina S.A. – BADESC – para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, na Sede da Sociedade, na Rua Almirante Alvim, no 491, Centro, nesta 
Capital, no dia 2 de janeiro de 2020, às 14h, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1º Deliberação sobre destinação dos juros sobre capital próprio do exercício 
de 2019 aos acionistas.

Florianópolis (SC), 23 de dezembro de 2019
Eduardo Alexandre Correa de Machado

Presidente

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 917/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, adultos 
e filhotes, e areia sanitária, de maneira fracionada, a serem utilizadas no canil municipal 
para os animais tutelados. Dia 13 de janeiro de 2020, às 13h30min. Endereço eletrônico: 
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 218/2019

O Município de Rio do Sul/SC, torna público, através da Secretaria de Infraestrutura, que fará 
realizar na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, 
Centro, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, execução indireta do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de 
obra para a execução da ponte e suas cabeceiras ligando os bairros Bela Aliança - Navegantes, em 
Rio do Sul/SC conforme projeto básico e demais anexos deste edital, em conformidade com a Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei 123/2006 e alterações posteriores, Código Civil Brasileiro 
e demais legislações aplicáveis à matéria.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento 
de Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente 
da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br 
no menu autoatendimento - licitações ou pelos endereços eletrônicos: jose.deola@riodosul.sc.gov.br / 
odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br / franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br
Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até as 
08h00min do dia 28/01/2020, devendo ser protocolados no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal. 
A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 08h30min do dia 28/01/2020, na Sala de 
Licitações do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 19 de dezembro de 2019.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito Municipal
DANIEL PASA 

Secretário de Infraestrutura

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 02 de janeiro de 2020, com 
início às 14 horas, na sede da Empresa, localizada na Rua Deputado Antônio Edu 
Vieira, 999, Bairro Pantanal, em Florianópolis – SC, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:
1. Aprovação do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação de 

Incorporação da Eletrosul pela Companhia de Geração Térmica de Energia 
Elétrica - CGTEE;

2. Aprovação da incorporação da Eletrosul pela CGTEE, nos termos do Protocolo 
de Incorporação e Instrumento de Justificação;

3. Autorização aos administradores para praticarem os atos necessários à incorporação, 
inclusive a subscrição e integralização do aumento de capital da CGTEE.

A participação na referida Assembleia ficará condicionada à identificação do 
acionista, apresentando os seguintes documentos na Secretaria Geral da Empresa 
com até duas horas de antecedência em relação ao horário de início da Assembleia:
- Acionista: Identidade e CPF.
- Representante do acionista, conforme a Lei 6.404/76, §1° do Artigo 126: Procuração 
de delegação de poderes, identidade e CPF. 
Encontra-se à disposição dos acionistas na sede da companhia, na Rua Deputado 
Antônio Edu Vieira, nº 999 - Pantanal, CEP: 88040-001, na cidade de Florianópolis 
- SC toda a documentação pertinente à matéria que será deliberada na Assembleia 
Geral Extraordinária, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

Florianópolis, 14 de agosto de 2019
ELVIRA BARACUHY CAVALCANTI PRESTA 
Presidente do Conselho de Administração

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ELETROSUL

(CONTROLADA DA ELETROBRAS)
CNPJ 00.073.957-0001/68

159ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editora: ROSANA RITTA
rosana.ritta@ndmais.com.br16 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2019

Elza Soares vem 
a Florianópolis 
com turnê do 
novo álbum, 
“Planeta Fome”, 
onde tenta 
responder do 
que tem fome, 
enquanto serve 
um banquete 
musical

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO/ND

A fome musical 
de Elza Soares 

Florianópolis está incluída na turnê de uma das maiores 
cantoras do Brasil, com espetáculo marcado para 7 de março

Os fãs podem ser prepa-
rar. Considerada uma 
das maiores cantoras 

do Brasil e dona de uma voz 
rouca e poderosa, Elza Soares, 
nascida Elza Gomes da Con-
ceição, desembarca em Floria-
nópolis para um show mais do 
que especial em 2020. O sobre-
nome Soares, adotado como 
nome artístico, foi acrescido 
após seu primeiro casamen-
to, ainda menina, aos 12 anos, 
com Lourdes Antônio Soares.

Marcada para 7 de março, 
no Centro de Eventos da UFSC, 
a apresentação da cantora de 
quase 90 anos trará músicas do 
novo álbum da cantora, “Pla-
neta Fome”. Os ingressos já 

estão sendo vendidos pelo site 
Ingresso Nacional.

A cantora apresentará 11 
faixas do novo disco, entre 
canções inéditas e regrava-
ções, incluindo composição 
própria – que relata a fome 
dela em 2019. Tem participa-
ções de BaianaSystem, Orkes-
tra Rumpilezz, Virginia Rodri-
gues, B Negão, Pedro Loureiro 
e Rafael Mike. “Planeta Fome” 
foi produzido por Rafael Ra-
mos e Elza, gravado no Estúdio 
Tambor, no Rio de Janeiro.

UMA FOME INSACIÁVEL 
ASSIM COMO ELA

A história do álbum re-

D ivirta-se

SERVIÇO

Show de Elza Soares 
Quando: 7 de março de 2020

Onde: Centro de 
Eventos da UFSC

Ingressos: Site 
Ingresso Nacional

monta a uma Elza ainda aspi-
rante à cantora quando foi ao 
programa “Calouros em Desfi-
le”, na Rádio Tupi, apresentado 
por Ary Barroso. Uma espécie 
de precursor dos praticantes de 
bullying, quando o mesmo era 
tolerável, ao vê-la vestida com 
trajes pobres, perguntou: “De 
que planeta você veio, minha 
filha?”. E ela respondeu: “Do 
mesmo planeta que o senhor, 
do planeta fome”.

Naquela época, Elza achava 
que se tivesse alimentos para 
ela e para os filhos, não teria 
mais fome. O tempo passou e 
Elza continua com fome, agora 
uma fome intensa de cultura, 
de dignidade, de educação, de 
igualdade e muito mais. Elza 
percebeu que a fome só muda 
de cara, mas não tem fim.
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