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LOTE 24 -  Chapecó/SC.  Ba i r ro  E fap i . Rua  Codornas , s /n º  ( l t . 102 da  qd . 2522-A) . Ter reno  c /  1 .430,82m². Mat r. 100.968 do 

R I  l oca l . Obs . : A  responsab i l i dade  de  even tua l  demarcação  f í s i ca  e  geor re fe renc iamento , bem como da  desocupação  do  imóve l , 

f i ca rá  por  con ta  do  comprador. Cons tam déb i tos  de  IPTU pendentes  de  pagamento . Os  déb i tos  ex i s ten tes  (parce las  venc idas  e 

a  vencer ) , deverão  ser  apurados  e  pagos  pe lo  a r rematan te , sem d i re i to  a  reembo lso  ( va lo r  aprox imado de  R$ 1 .167,43) . (AF ) . 

Lance  In ic ia l :  R$  330.000,00.  Pagamento :  va lo r  do  a r remate  ma is  comissão  de  5% ao  Le i l oe i ro .  Cond.  de  venda nos  s i tes : 

banco .b radesco/ le i l oes  e  www.sodresanto ro .com.br .  E fe tuar  o  cadas t .p rév io  no  s i te  do  Le i l oe i ro ,  con fo rme desc .  no  ed i ta l . 

Dados  e  va lo res ,  su je i tos  a  a l te rações  a té  a  da ta  do  le i l ão .  In f . :  11  2464-6464 ou  a f@sodresanto ro .com.br .
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital, com fundamento no parágrafo 4°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97 e a pedido 
do credor Banco Bradesco S.A., protocolado sob n° 182.786, que INTIMA o sr. Marcio 
Medeiros CPF n° 014.859.419-03, a cumprir as obrigações contratuais do Financiamento 
Imobiliário no 000699654-P registrado sob o n° R.4 das matrículas 62.029 e 62.035 deste Ofício, 
relativas aos encargos vencidos e não pagos, da compra do apartamento 202 e da vaga de 
garagem simples 04, situados no Condomínio Residencial Florence, lado par da rua Bolonha, n° 
222, Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado 
em 09/01/2020, corresponde a R$ 22.253,23 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais 
e vinte e três centavos), sujeitos à atualização monetária, aos juros de mora e as despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento. A INTIMAÇÃO é para que V.S.a dirija-se a este 
Ofício de Registro de Imóveis, no endereço supracitado, onde deverá efetuar a purga do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira 
e última publicação deste edital. Lembra-vos que poderá também proceder ao pagamento 
junto ao credor. Fica V.S.a cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário — Banco 
Bradesco S.A., nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97. HC
Obs.: o presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC 09 de janeiro de 2020.
O OFICIAL

PREFEITURA MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 942/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas para os usuários 
e famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. Dia 28 de 
janeiro de 2020, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às treze horas, na 
Sede da Eletrosul Centrais Elétricas S.A., situada na Rua Deputado Antônio Edu 
Vieira, nº 999, Pantanal, Florianópolis – SC, reuniram-se os seguintes membros 
do Conselho de Administração da Empresa: Elvira Cavalcanti Presta, Lucia 
Casasanta, Antonio Carlos Nascimento Krieger, Celso Knijnik, Renê Sanda e Luiz 
Cruz Schneider. O conselheiro representante dos empregados da Eletrosul junto 
ao Conselho de Administração não se fez presente em função do previsto no Artigo 
19, § 3º do Estatuto Social da Empresa. Abertos os trabalhos pela Presidente do 
Conselho, foi colocada em discussão a pauta previamente distribuída: ITEM 1.1 
– Proposta de alterações no Regulamento do Plano de Benefícios BS-ELOS/
ELETROSUL – Nota Técnica nº 3007/2019-MP da SEST. RELATOR: Antonio 
Carlos Nascimento Krieger – Membro. DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da 
DCA-462-01. ITEM 1.2 – Alteração no Estatuto Social da Fundação Eletrosul 
de Previdência e Assistência Social Elos. RELATOR: Antonio Carlos Nascimento 
Krieger – Membro. DELIBERAÇÃO: Aprovado nos termos da DCA-462-02. Nada 
mais havendo a tratar, a senhora Presidente encerrou os trabalhos, tendo-se antes, 
porém, lavrado a presente Ata original que, depois de lida e achada conforme, foi 
assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, Secretária-Geral. Florianópolis, 
10 de outubro de 2019.
Elvira Cavalcanti Presta – Presidente, Lucia Casasanta – Membro, Antonio Carlos 
Nascimento Krieger – Membro, Celso Knijnik – Membro, Renê Sanda – Membro, Luiz 
Cruz Schneider – Membro, Marialba dos Santos Coelho - Secretária-Geral
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Estação Comandante Ferraz foi criada em 1984, mas em 
2012 foi atingida por um incêndio de grandes proporções

Brasil inagura 
base na Antártica
A reinauguração da Esta-

ção Comandante Ferraz, a 
base de pesquisa do Bra-

sil na Antártica, ocorreu ontem 
às 20h30, horário de Brasília, e 
contou com a presença do vice
-presidente do Brasil, Hamilton 
Mourão. Inicialmente a reinau-
guração iria ocorrer na terça-fei-
ra (14), mas a cerimônia teve de 
ser adiada porque as condições 
climáticas impediram a chegada 
do vice-presidente e demais au-
toridades ao local.

A reinauguração começou 
com um clima tipicamente an-
tártico, com neve fraca e sensa-
ção térmica abaixo de 10 graus 
negativos. O lançamento de um 
balão meteorológico por um 

pesquisador da Universidade 
Federal de Minas Gerais marcou 
o início simbólico das ativida-
des científicas na nova Estação 
Brasileira. O balão vai coletar 
dados atmosféricos da região.

A Estação Comandante Fer-
raz foi criada em 1984, mas em 
2012 foi atingida por um incên-
dio de grande proporções. Na 
ocasião, dois militares morre-
ram e 70% das suas instalações 
foram perdidas. O novo prédio, 
na Ilha Rei George, na Baía do 
Almirantado, foi erguido ao 
lado da atual base, que tem es-
trutura provisória.

O governo federal investiu 
cerca de US$ 100 milhões na obra, 
e a unidade recebeu os equi-

pamentos mais avançados do 
mundo. No local, pesquisadores 
vão realizar estudos nas áreas de 
biologia, oceanografia, glaciolo-
gia, meteorologia e antropologia.

O projeto de engenharia da 
Estação Comandante Ferraz foi 
desenvolvido para reduzir os 
impactos ambientais. Trinta 
por cento da energia consumida 
no centro de pesquisa vêm de 
fontes renováveis. Outro deta-
lhe é que o calor emitido pelos 
geradores de energia, em vez 
de ser lançado para o ar, é ca-
nalizado para aquecer a usina. 
Detalhes que fazem a Estação 
Comandante Ferraz ser consi-
derada uma das estações mais 
modernas da região Antártica.

A importância de fazer parte do Tratado Antártico
O Brasil faz parte de 

um seleto grupo de 29 
países que têm estações 
científicas na Antártica. Essa 
presença é muito importante 
porque, de acordo com o 
Tratado Antártico, só quem 
desenvolve pesquisas na 
região poderá definir o futuro 
do continente gelado.

O professor de 
microbiologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais Luiz 
Rosa será um dos primeiros 
pesquisadores que vai utilizar 
as novas instalações da nova 
estação. Ele já está na Antártica 
montando o laboratório onde 
vai trabalhar. O professor 

diz que a nova estação vai 
permitir que as pesquisas 
continuem sendo realizadas 
também no inverno.

Luiz Rosa estuda fungos 
que são encontrados apenas 
no Polo Sul. A pesquisa pode 
ajudar no desenvolvimento 
de novos antibíoticos que 
poderão ser usados para 
tratar doenças como dengue e 
chikungunya. Outra pesquisa 
desenvolvida pelo professor 
permitiu descobrir plantas 
que ficam durante seis meses 
debaixo da neve e sobrevivem. 
“Por algum motivo elas 
não congelam e isso pode 
ajudar no desenvolvimento 

de anticongelantes para 
a indústria e também 
para a medicina.”

Já o professor de biologia da 
Universidade de Brasília, Paulo 
Câmara, que está pela sétima 
vez na Antártica, diz que a 
presença brasileira tem uma 
grande importância geopolítica 
para garantir a participação 
do país em decisões sobre 
um continente que apresenta 
grande biodiversidade. “A 
Antártica é tão importante 
quanto a Floresta Amazônica. 
Aqui encontramos espécies 
de plantas com 600 anos 
de existência que ainda são 
pouco conhecidas”, conclui.
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Vice-presidente Hamilton Mourão participou da cerimônia de inauguração

O projeto de 
engenharia 
da Estação 
Comandante 
Ferraz foi 
desenvolvido 
para reduzir 
os impactos 
ambientais
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