
ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - OFICIAL TITULAR
CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei nº 6.015/73 – art. 216-A, § 4º) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) faz saber a todos os interessados 
que SUSANA BORNÉO FUNCK, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 055.276.940-15, residente e 
domiciliada na Rua das Acácias, nº 121, apto. 204, bl. A1, Carvoeira – Florianópolis/SC, requereu a USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL pela modalidade da Ordinária, do imóvel localizado na Rua do Gramal, nº 740, Campeche 
– Florianópolis/SC (com área total de 512,60m²), com a inscrição imobiliária municipal nº 67.37.090.1440.002-
094, confrontando-se a frente com a Rua do Gramal; a lateral esquerda com Mara Silva Bueno  e outro; a lateral 
direita com Antônio Alexandre Pamplona e outros; aos fundos com Antônio Alexandre Pamplona e outros, visto 
que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da posse totaliza 20 (vinte) anos. 
Informa, ainda, que o 2º ORI está localizado à Rua Emílio Blum, nº 131, Ed. Hantei Office Building, 1º andar, 
Bloco A, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-010, onde poderá ser obtida cópia dos documentos acostados 
ao pedido (Protocolo n° 351.582) e deverá ser apresentada a eventual impugnação. 
Informa, por fim, que inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, será 
realizado o registro do imóvel pretendido. 

Florianópolis/SC, 17 de Março de 2020.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO

Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

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 116/SMA/DSLC/2020 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem - soro 
para atendimento das necessidades dos serviços na rede municipal de saúde 
de Florianópolis para o ano de 2020. Dia 22 de abril de 2020, às 13h30min.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

Editora: CRISTIANE CORDIOLI
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LUIZ CARLOS 
PRATES

Os antigos assírios já diziam, há milhares de anos, que 
não há nada de novo abaixo do sol, o que é já foi e o 
que foi será. Dito e feito. A crise por que passamos não 

é de hoje, ela vem e vai com nomes diferentes, mas os pregos 
de ponta são os mesmos... Queres um exemplo? Talvez 
um exemplo tão antigo quanto Adão e Eva, os personagens 
do melhor teatro até hoje criado pelos seres humanos... 
Adão e Eva nunca existiram, mas servem de exemplo.

O casal do “paraíso” estava tão aborrecido um com o 
outro que Eva achou melhor acabar com o tédio, comeu a 
maçã, segundo os homens inventaram. Dito isso, lembro 
de uma reportagem de jornal de que 
há muito me vali nas minhas palestras 
quando falava para casais. Era uma 
reportagem de um jornal de São Paulo 
escorada sobre um estudo da Sociedade 
de Cardiologia e da Secretaria de Saúde. 
A manchete dessa reportagem provocava 
coceira em muitos casais. Dizia assim 
“Estresse dentro de casa é maior que no 
trabalho”. Manchete de junho de 2010...

Tem 10 anos. Você acha que mudou? 
Mudou para pior. Os casamentos estão 
durando “dias”, o resto dos dias é de 
impaciência, intolerância, frustração, 
tédio ou divórcio já... Regra geral. E 
com essa “obrigação” de os casais agora 
ficarem em casa, como é que vai ser? O 
estresse do trabalho é gerado pela antipatia pelo que fazem, 
só por isso. Já o estresse doméstico é produzido pela antipatia 
de um pelo outro, mas disfarçam se dizendo  estressados pelo 
trabalho, mentira. Conversar, por exemplo, uma virtude, uma 
parceria que justifica o casamento é coisa rara entre os casais. 
Os casais rarissimamente conversam, trocam informações, 
isso sim. Um fala de um compromisso, outro de um dever, 
ou de uma encrenca do “júnior”, tudo longe da verdadeira 
conversa. Conversa sem sal. A conversa que dá prazer, que 
justifica o “enlace” é coisa rara entre os outrora pombinhos... 
Será que um dia foram mesmo pombinhos? Para encurtar a 
conversa enjoada, se alguém quiser pôr fim a um casamento, 
obrigue os “amantes” a ficarem em casa por alguns dias... 
Vão correr para o trabalho, o estresse por lá não costuma 
passar de desculpa para as antipatias recíprocas do casal...

(( Curioso
Quer dizer que a vida 
doméstica estressa mais 
que o trabalho? Você ouviu 
isso aí em cima. Pois é, mas 
mesmo assim elas ficam 
loucas para ter um namorado 
e casar. Se não casam é 
um desespero. Casam e dá 
nisso? Tédio e estresse? 
Não é estranho? Quanto a 
eles, só casam para manter 
o casamento enquanto 
lhes dura o “foguinho”. 
Passou o foguinho da posse, 
eles se liberam geral...

(( Falta dizer
Guardei comigo, não deixo 
passar. Certas mulheres 
precisam se respeitar 
mais... Essa, do meu 
arquivo, era árbitra de 
futebol, parou, aposentou-
se, jovem ainda. Numa 
entrevista para um jornal 
gaúcho ela disse que o 
sonho agora é casar e 
ter “um menino lindo”. 
Por que não uma filha 
ou simplesmente uma 
criança? Revelou-se. Ela 
é um gol contra... Nojo!

INVENTEM OUTRA

Os casamentos 
estão durando 
“dias”, o resto 
dos dias é de 
impaciência, 
intolerância, 
frustração, tédio 
ou divórcio.”

Medidas foram pensadas para ajudar os 
empresários da Capital durante a crise econômica

CDL oferece linhas de 
crédito a associados
A pandemia gerada pelo 

novo coranavírus trou-
xe inúmeros e inéditos 

desafios para a população mun-
dial. Um deles é manter viva a 
economia do país. Pensando em 
somar esforços e ajudar, a CDL 
(Clube dos Dirijentes Lojistas) 
de Florianópolis, em parceria 
com o Sicredi Aliança RS/SC, e 
com o Banco do Empreendedor, 
organizou linhas de crédito es-
peciais para os associados.

Para o presidente da CDL 
da Capital, Ernersto Capo-
ni, as medidas são essenciais 
para ajudar as empresas as-
sociadas neste momento de 
crise, que não tem data para 
acabar. A entidade promove 
diversas ações para minimizar 
os impactos do Covid-19. Mais 
informações no site www.cdl-
florianopolis.org.br/covid19.

LINHAS DE CRÉDITOS

Programa Juro Zero Estadual 
para o MEI
Valor: até R$ 3 mil 
Prazo: 8 parcelas (pagando 
as sete primeiras em dia o 
Governo do Estado paga a oitava 
parcela, referente aos juros)

Programa Juro Zero Floripa
MEI (Microempreendedor Individual)
Valor: até R$ 3 mil
Prazo: 8 parcelas (pagando as 
sete primeiras em dia a Prefeitura 
de Florianópolis paga a oitava 
parcela, referente aos juros)

ME (Microempresa)
Valor: até R$ 5 mil 
Prazo: 12 parcelas (pagando as dez 
primeiras em dia, a Prefeitura de 
Florianópolis paga as duas últimas 
parcelas, referente aos juros)
Contato: bancodoempreendedor.com.br
Telefone: 0800.645.3845

Sicredi Aliança RS/SC
Modalidade: capital de Giro
Taxa: conforme 
precificação individual
Prazo: até 36 meses.

Modalidade: Parceria 
CDL e Sicredi
Valor: limitado a  
R$ 200 mil por CNPJ
Taxa: a partir de 0,64 + CDI a.m.
Prazo: até 84 meses
Método: poderá ser 
analisado período de 
carência de até 90 dias

Modalidade: Crédito com 
Garantia de Imóvel
Taxa: conforme 
precificação individual
Prazo: até 60 meses

Modalidade: Conta Garantida
Taxa: conforme 
precificação individual
Prazo: 360 dias

Modalidade: Desconto 
de Recebíveis
Taxa: conforme 
precificação individual
Prazo: até 360 dias para 
o limite, e de até 180 
dias para os recebíveis

Contato: Diego de 
Souza Marques 
Telefone: (48) 99163-7945
E-mail: diego_smarques@
sicredi.com.br

Banco do 
Empreendedor
Modalidade: Microcrédito 
Produtivo e Orientado
Valor: até R$ 20 
mil (TAAC 3%)
Capital de Giro: taxa 3,95% 
am (prazo: de 3 a 12 meses)
Capital Fixo e Misto: 
taxa 3,95% am (prazo: 
3 a 24 meses)
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