
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 COOPERATIVA HABITACIONAL MIRANTE DO ATLANTICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 19.260.006/0001-26, com sede na Rod. Armando Calil Bulos, nº 5843, sala 06, Ingleses, 
Florianópolis/SC, requereu a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL pela modalidade da Extraordinária, do imóvel 
localizado na Estrada Dom João Becker, 1988, Ingleses, Florianópolis/SC (com área total de 1.913,50m²), 
com a inscrição imobiliária municipal nº 24.72.056.1712.001-070, confrontando-se a frente com a Estrada Dom 
João Becker; a lateral esquerda com a Cooperativa Habitacional Mirante do Atlantico; lateral direita com Meri 
Rios de Andrade e outros; aos fundos com Cooperativa Habitacional Mirante do Atlantico, visto que decorrida a 
prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da posse totaliza a mais de  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 nº 365.856) 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, 16 de outubro de 2020.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO

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

Registro de Imóveis São José
Daniela Leite — Registradora
Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar — sala 03 à 09 — Conj. Comercial Jaime Aleixo 
Barreiros — São José/SC — CEP 88117-001 - Fone/Fax: (48) 3247-1677 

EDITAL
Na qualidade de Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de São José, SC, por intermédio 
de escrevente autorizado abaixo descrito, toma público pelo presente edital que, nos termos no 
Parágrafo 4°, do Artigo 26, da Lei n° 9.514/97, ficam INTIMADOS o Sr. MARCELO ANTONIO 
PAGANELLA e a Sra. ANDRÉA PAULA RIBEIRO DE FRANÇA PAGANELLA, para fins 
de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
conforme contrato de financiamento imobiliário n° 073131230011398, garantido por Alienação 
Fiduciária, firmado em 18/07/2014, registrado na matrícula n° 22.360, desta Serventia, referente 
ao imóvel situado na Rua Ervino Gerlach, n° 204, Centro, São José/SC. Informo, ainda, que 
o valor destes encargos, posicionado em 26/10/2020, corresponde a R$ 13.081,38, sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa, para que se dirija a este Registro de Imóveis, situado na 
Avenida Leoberto Leal, n° 389, 1° andar, Centro Executivo Jaime Aleixo, Barreiros, São José/
SC, CEP 88.117-001, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira e última publicação deste 
edital. Na oportunidade, ficam V. Sa cientificados que o não cumprimento da referida obrigação 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do 
credor fiduciário — Banco Santander (Brasil) S.A., nos termos do Art. 26, parágrafo 7°, da Lei 
n° 9.514/97. Obs.: o presente edital decorre da não localização dos devedores para a entrega 
de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

São José (SC), 23 de Outubro de 2020.
LAURA COSTA CRUZEIRO WERNER

ESCREVENTE AUTORIZADA

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 506/SMA/DSLC/2020
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Concorrência, 
tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para 
a execução da obra de restauro e reforma do Centro de Atenção Psicossocial 
Ponta do Coral – localizado no Bairro Agronômica – Florianópolis/SC. O limite 
para a entrega dos envelopes será até às 13h20min do dia 01/12/2020. A reunião de 
abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 13h30min, na Secretaria Municipal de 
Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro 
Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC.  
O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus 
Rio do Sul, realizará a Chamada Pública 01/2020 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Os Fornecedores Individuais, Agricultores 
familiares organizados em grupos informais e Grupos formais deverão apresentar  
a documentação prevista no artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para 
habilitação e projeto de venda até o dia 03/12/2020, às 09hs, na Unidade 
Tecnológica do IFC – Câmpus Rio do Sul, localizado na rua Mafalda Lidner Porto, 
nº 093 – Bairro Progresso -  Cep: 89163-644 – Rio do Sul/SC. O Edital completo 
com os quantitativos e gêneros alimentícios podem ser acessados na página 
www.ifc-riodosul.edu.br ou solicitado pelo email: compras.riodosul@ifc.edu.br.

Rio do Sul/SC, 26 de outubro de 2020
André Kuhn Raupp

Diretor-Geral

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2020 – 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2020

CATARINENSE
Campus Rio do Sul

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

terça-feira, 27 de outubro de 2020 17Geral

ESCOLAS PREPARADAS
Nesta terça-feira outras duas 

escolas estaduais devem reto-
mar as atividades, ambas em 
Blumenau. São elas: Escola de 
Educação Básica Max Tavares 
do Amaral e Escola de Educação 
Básica Santos Dumont. Escolas 
estaduais de Brusque se preparam 
para retornar nesta semana. 

Pela portaria nº 778, que re-
gulamenta a retomada das aulas 
presenciais, essa modalidade está 
autorizada somente nas regiões 
com risco moderado (azul) ou 
alto (amarelo) no mapeamento 
estadual para o coronavírus.

Aviso De Licitação 
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 11 de novembro de 2020, às 14:00 horas realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia Nº 204/2020, destinada 
a “Contratação de empresa para serviços de reforma e adaptações para acessibilidade no Centro de 
Educação Infantil Municipal - CEIM Mundo Encantado”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 11 de 
novembro de 2020. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no 
endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49 – 3321-8456. Chapecó, 26 de outubro de 2020. 

Sandra Maria Galera - Secretária de Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aviso Errata Edital
Processo Licitatório nº. 20/2020
Pregão Eletrônico nº. 03/2020

O Fundo Municipal de Saúde e Saneamento de Major Gercino/SC, através de seu Pregoeiro, torna 
público para conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO da data da realização da Sessão das 
disputas, referente ao Pregão Eletrônico 03/2020 cujo objetivo constitui a contratação de Empresa para 
prestação de serviços médicos para atender a demanda do Município de Major Gercino. Para tanto, restou 
retificado: Recebimentos das Propostas: das 8h:00min do dia 27/10/2020; Fim dos Recebimentos: 
às 08h:00min horas do dia 12/11/2020; Abertura e análise das Propostas: das 09h:00min às 09h:30h 
do dia 12/11/2020; Início das disputas de Preços: às 09h:30min (nove horas e trinta minutos) do dia 
12/11/2020. Informações: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do Telefone: (48) 3273-
1258, solicitar por e-mail e/ou retirar do Edital através da página do Município www.majorgercino.sc.gov.
br ou e-mail licitacoes@majorgercino.sc.gov.br, bem com, encontra-se disponível no site www.bnc.org.br.

Major Gercino, 26 de Outubro de 2020
Marcos Marcelino Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

Mais de sete meses depois 
da última vez que receberam 
alunos e seguindo protocolos 
sanitários rigorosos, esco-
las de Blumenau, no Vale do 
Itajaí, voltaram a registrar a 
movimentação de estudantes 
ontem. Instituições privadas 
da cidade foram as primeiras 
a retomarem as atividades 
presenciais em Santa Catarina 
após a suspensão das aulas em 
março, em função da pandemia.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação, 
38 instituições de ensino já 
estão autorizadas a retomar 

as atividades presenciais em 
Blumenau. As instituições 
apresentaram o plano de 
contingência e assinaram um 
termo de responsabilidade. 
No entanto, algumas ain-
da passam por adequações e 
retomarão as atividades ao 
longo dos próximos dias.

Na Escola de Educação Infan-
til Algodão Doce, que atende 60 
crianças entre quatro meses e 6 
anos, os protocolos das autori-
dades sanitárias foram seguidos 
à risca. Voltaram às atividades 
presenciais apenas alunos entre 
5 e 6 anos. Dos 14 que estão 

nessa faixa etária, 7 voltaram.
Também nesta segunda as 

aulas do EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) serão retoma-
das na rede municipal. Outras 
turmas, no entanto, ainda 
estão sem data para retorno. A 
prefeitura recuou do retorno 
da rede municipal após obser-
var um aumento de casos de 
Covid-19 nas últimas semanas.

Segundo a Secretaria de Esta-
do da Educação, apenas a Escola 
de Educação Básica Padre João 
Stolte, em Botuverá, no Mé-
dio Vale do Itajaí, retomou as 
atividades presenciais ontem. 

Sete meses depois

A volta das aulas em Santa Catarina
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