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AVISO DE LICENÇA. Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, retificação para a Licença de Pesquisa Sísmica, 
LPS 155/2023 com validade até 27/01/2024, referente a Pesquisa sísmica marítima 3D na 
Bacia de Pelotas - Spectrum PELOTAS 3D, Processo nº 02001.027926/2021-09.

João Carlos Correa - Gerente Geral

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DOS EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS
ACEOP

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Diretor da Associação Catarinense dos Empresários de Obras 
Públicas – ACEOP – no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos Capítulos VII, VIII, IX 
e X dos Estatutos Sociais, convoca todos os seus Associados, em dia com suas obrigações 
sociais, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se  no dia 15 de março de 2023, às 14.00 
horas em primeira convocação, e às 15.00 horas em segunda convocação, em sua sede social 
à rua Jerônimo Coelho, 280 , sala 104, na cidade de Florianópolis – SC – para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR E DO CONSELHO FISCAL 
DA ACEOP, PARA O BIÊNIO 2023/2025. O registro da(s) chapa(s) concorrente(s) deverá ser 
efetuado mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretor da ACEOP, que será 
recebido na Secretaria da Associação, contra entrega de recibo, até as 18.00 horas do dia 11 de 
março de 2023. O requerimento acima referido deverá ser instruído com a nominata de todos 
os integrantes da chapa, especificando os cargos postulados, as empresas associadas que 
representam, e devidamente assinado pelo candidato ao cargo de Presidente do Conselho Diretor 
que encabeça a chapa a ser registrada. Terão direito a votar e a ser votado os representantes 
legais das associadas que estejam quites com a tesouraria da Entidade, com os pagamentos das 
mensalidades, até a relativa ao mês de fevereiro de 2023 (inclusive). As empresas inadimplentes 
poderão regularizar suas situações mediante – depósito na conta 0102234-2 – agencia 0016-7
 do Banco do Brasil, até o dia 11 de março de 2023. Florianópolis, 15 de fevereiro de 2023. 
Wagner Sandoval Barbosa – Presidente Do Conselho Diretor. 

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 0063/2023/36.0414-SC 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA , por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de Terceiros, 
torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, lotes dados 
em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, joias, relógios, 
canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor emitidos 
na(s) agência(s) CHAPECO, SC, JOACABA, SC, LAGES, SC, vencidos há mais de 30 dias. O 
Edital de Leilão, contendo as condições para habilitação, valores, prazos e demais disposições 
regulamentares do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos 
interessados de 23/02/2023 a 13/03/2023, em horário bancário, na(s) a página da CAIXA na Internet 
https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A exibição das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 08/03/2023 
a 13/03/2023, no site da CAIXA na internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. As 
propostas são efetuadas nos terminais de autoatendimento localizados em qualquer agência da 
CAIXA, no(s) dia(s) 13/03/2023, horário de funcionamento da agencias. A divulgação do resultado 
da Leilão será efetuada no dia 14/03/2023, em primeira chamada, e no(s) dia(s) 17/03/2023, para 
as demais convocações, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da 
CAIXA na Internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção Resultados. São Paulo, 
09 de fevereiro de 2023. A COMISSÃO 

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 0064/2023/47.0415-SC 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA , por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de Terceiros, 
torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, lotes dados 
em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou isoladamente, joias, relógios, 
canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos de Penhor emitidos na(s) 
agência(s) CRICIUMA, SC, LAGUNA, SC, TUBARAO, SC, ARARANGUA, SC, vencidos há mais 
de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições para habilitação, valores, prazos e demais 
disposições regulamentares do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 23/02/2023 a 13/03/2023, em horário bancário, na(s) a página da CAIXA na 
Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A exibição das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 
08/03/2023 a 13/03/2023, no site da CAIXA na internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. 
As propostas são efetuadas nos terminais de autoatendimento localizados em qualquer agência da 
CAIXA, no(s) dia(s) 13/03/2023, horário de funcionamento da agencias. A divulgação do resultado 
da Leilão será efetuada no dia 14/03/2023, em primeira chamada, e no(s) dia(s) 17/03/2023, para 
as demais convocações, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da 
CAIXA na Internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção Resultados. São Paulo, 09 
de fevereiro de 2023. A COMISSÃO

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3035/0223-CPA/RE - 

1° Leilão e nº 3036/0223 CPA/RE - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do 
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido 
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. 
O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de 
Venda, estará à disposição dos interessados de 31/03/2023 até 09/04/2023, no primeiro leilão, e 
de 14/04/2023 até 24/04/2023, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA 
em todo território nacional e no escritório do(a) leiloeiro(a), Sr(a). GUSTAVO COSTA AGUIAR 
OLIVEIRA, endereço Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 1.650, sala 41, bairro Carmo, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30330-000, telefones (31) 3241-4164 e/ou 0800 037 5090 e atendimento de 
segunda a sexta das 8h às 18h, site: www.gpleiloes.com.br. O Edital estará disponível também no 
site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 10/04/2023, às 10h (horário de 
Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 25/04/2023, às 10h (horário 
de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro www.gpleiloes.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 

FAZENDA

1º. OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS Comarca da Capital- Centro- Fpolis-SC
ZOÊ LACERDA WESTRUPP – REGISTRADORA TITULAR

Av. Osmar Cunha, n° 260 – 9° andar - Ed. Royal Business Center - Centro Florianópolis - SC
CEP: 88015-100. Fone (48) 3207-4021 / 3207-4023. CNPJ: 83.802.827/0001-46 - 

Expediente: 09:00h às 18:00h - Site: www.1ori.com.br E-mail: contato@1ori.com.br
EDITAL 

ZOÊ LACERDA WESTRUPP, Titular do 1º Ofício de Registo de Imóveis da Comarca da Capital, por solicitação do Credor Fiduciário 
BANCO BRADESCO S.A, inscrito no CNPJ nº 60.745.948/0001-12 com base no que determina o art. 26 - § 4° da Lei 9514 de 20.11.97, 
e nos termos do processo protocolado neste Ofício sob nº 048.2023 Guia 128.175 de 07.12.2022, intima a sra. Isabela Amorim da Silva 
CPF 712.120.199-20 e o sr. Maicon Antônio da Silva CPF 006.489.409-69, para compareça neste 1° Ofício de Registro de Imóveis, 
estabelecido à Avenida Osmar Cunha, 260, 9º Andar, Ed. Royal Business Center, Centro desta Cidade, CEP 88.015-100, ou na 
Agência detentora do financiamento, e, efetuar o pagamento do débito decorrente do Instrumento Particular de Compra e Venda 
garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 13/02/2019, referente a um apartamento nº 902, localizado na Avenida Othon da Gama 
D'Eça, nº 891, nesta Capital, sob matrícula n° 68.189, que com parcelas vencidas, corresponde a R$ 26.758,66, sujeito a atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, mais encargos que vencerem no prazo 
desta intimação, prazo este de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste Edital, sob pena de não purgando a mora, 
ser-lhe aplicado a determinação contida no §7° do mesmo artigo 26 da Lei acima mencionada. Florianópolis, 09 de fevereiro de 2023. 
ZOÊ LACERDA WESTRUPP TITULAR K-13,14e15/02

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 23 de fevereiro de 2023, 
às 14 horas, que em virtude da pandemia, a assembleia será realizada de forma 
digital, via sistema eletrônico, em primeira chamada, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 
1. Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal;
2. Outros assuntos de interesse da Companhia.

Florianópolis, 13 de fevereiro de 2023. 
Fernando dos Reis Lino - Liquidante

Secretaria de Estado da Comunicação
Publicações Legais 

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO 001/2023
O Presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina, conforme preconiza o art. 70 do Regulamento Eleitoral da entidade, 
convoca os filiados em dia com suas obrigações sindicais para a ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL do SINDALESC, bem como 
dos DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À ENTIDADE SUPERIOR FENALE, 
conforme caput do art. 2o e seu parágrafo único do Regulamento Eleitoral, a realizar-
se no dia 29 de março de 2023, no hall de entrada da Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina e no Hall de entrada da Unidade Administrativa, das 9h às 17h.

De conformidade com o art. 8o do Regulamento Eleitoral, o prazo para registro de 
chapas é de 15 dias, iniciando-se no dia 15 de fevereiro de 2023 e encerrando-se no dia 
02 de março de 2023, às 18h.

A Secretaria do SINDALESC estará recebendo as inscrições das chapas no período 
determinado (15 de fevereiro a 02 de março de 2023), das 9h às 18h.

Ocorrendo empate na votação, fica desde já convocada nova eleição para o dia 06 
de abril de 2023, no hall de entrada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e no 
Hall de entrada da Unidade Administrativa, das 9h às 18h.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2023.
Alexandre Melo

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

nº 02/2019

Florianópolis, Santa Catarina, 18 de setembro de 2019

Diego Vieira de Souza
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

O presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina (Sindalesc), no uso de suas atribuições, de acordo com as 
alínea “a”  do art. 10º e alínea “c” do art. 8º, do seu Estatuto vigente, convoca 
todos seus filiados em dia com suas obrigações sindicais para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 08 de outubro de 2019, no 
Plenarinho Paulo Stuart Wright, às 13h, com segunda chamada às 
13h30min, para deliberarem os seguintes assuntos:

ALTERAÇÃO ESTATUÁRIA PARA CRIAÇÃO DA DIRETORIA E DIRETORIA ADJUNTA DOS APOSENTADOS;  
MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS DA DIRETORIA ( INCLUSÃO, EXCLUSÃO  E MODIFICAÇÃO DE CARGOS)

16 quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023
Publicação Legal

Para resgatar os tradicionais 
bailinhos de Carnaval, o Hoje 
é Dia de Carnaval Bebê! traz na 
programação para toda a família 
marchinhas, samba e gafieira, 
bloquinho, brincadeiras e arte 
ao ar livre. O evento, realizado 
pelo já conhecido Hoje é Dia 
de Jazz Bebê, será domingo, a 
partir das 15h, no Parque da Luz, 
aberto ao público e gratuito. 

Dedicado aos apreciadores de 
boa música, o evento acontece 
desde 2015 e em 2018 passou 
a ser itinerante, ocupando 
diversos espaços públicos de 
Florianópolis. Nesta edição 
carnavalesca, as marchinhas 
e o bloquinho ficam por conta 
da Banda Carapeva e o Samba 
e Gafieira, de Débora Macha-
do. A discotecagem será do DJ 
Mafra. Nati Sampaio vai trazer 
uma vivência brincante chama-
da Contos e Dança, resgatando 
as brincadeiras populares de 
Carnaval, com participação 
do público. André FM, do Glip 
(Grupo Livre de Percussão), 
puxa a interação das crianças 
com instrumentos musicais, 
uma marca do Jazz Bebê.

OFICINAS DE ARTE
“Todos os artistas desta 

edição têm em seus repertórios 
elementos dos tradicionais bai-
linhos”, afirma Marina Tavares, 
da Studio de Ideias. Também 
terá oficinas de arte de argila, 
chocalho, máscaras, cataven-
to, música, além do Ninho da 
Leitura e interação com per-
na-de-pau e bolha de sabão. 

A primeira edição deste ano 
tem parceiros que acreditam que 
a cultura é fundamental na so-
ciedade: Associação do Pessoal 
da CEF de SC, Athos Urbanismo, 
Rede Bistek, Brognoli Negó-
cios Imobiliários, Jurerê Beach 
Village Hotel, Il Campanario 
e Nova Empreendimentos. 

Ó Abre Alas, que o Dia de 
Carnaval Bebê quer passar
Programação gratuita e para toda a família, domingo, no Parque 
da Luz, remonta aos tradicionais bailinhos com suas marchinhas

Plural

Crianças têm interação com os músicos em uma tarde 
dedicada à família, à alegria e à música de boa qualidade 

O quê: O Hoje é dia 
de Carnaval Bebê! 

Quando: domingo, às 15h

Onde: Parque da Luz
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