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Reuniões com governadores devem ocorrer em
duas etapas, hoje em Belém e amanhã em Manaus

Comitiva de
ministros vai
à Amazônia
C

omeça hoje a viagem da
comitiva ministerial que
vai se reunir com os governadores da região da Amazônia. Os encontros devem ocorrer
em duas etapas, hoje em Belém
e Amanhã em Manaus.
Na última terça-feira (27),
os governadores dos Estados
que compõem a Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins) entregaram ao presidente
Jair Bolsonaro propostas para
um planejamento estratégico
que leve ao desenvolvimento
sustentável da região, entre as
quais a regularização fundiária e
a retomada da cooperação internacional, especialmente o Fundo Amazônia. Bolsonaro reuniu
os chefes de Executivo estaduais, no Palácio do Planalto, para
discutir as ações de combate às
queimadas na região.

DIÁLOGO
Em nota, o ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzo-

ni, que coordena a comitiva,
destacou a importância do
diálogo com as autoridades
locais na busca de soluções
para a região. “O presidente, depois de receber aqui no
Planalto os governadores da
Amazônia Legal, determinou
que fôssemos até lá para ouvir
as demandas e, juntos, buscar
soluções para as questões que
envolvem a região, levando
em conta a especificidade de
cada Estado”.
Onyx afirmou que, além da
preservação da Floresta Amazônica, o governo quer também
estimular o desenvolvimento
econômico. “Queremos equilibrar preservação com produção”.
Participam da comitiva,
além do chefe da Casa Civil,
os titulares do GSI (Gabinete
de Segurança Institucional),
da Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo, dos ministérios da Defesa,
Agricultura, do Meio Ambiente, da Mulher, Família e dos
Direitos Humanos e de Minas
e Energia.

Além de combater as queimadas, governo federal quer estimular a economia na região
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a região.”
Onyx Lorenzoni,
ministro-chefe da
Casa Civil

Líderes sul-americanos
Na sexta-feira (6), líderes de
países sul-americanos vão se reunir
para discutir uma política única de
preservação da Amazônia e de exploração
sustentável da região. De acordo com
o presidente Jair Bolsonaro, o encontro
deve ocorrer em Leticia, cidade
colombiana que faz fronteira com o
Brasil em Tabatinga, no Amazonas.
A informação foi divulgada depois
que Bolsonaro se reuniu com o
presidente do Chile, Sebastián Piñera,
na última quarta-feira (28), para tratar
de questões ambientais e conversar
sobre a participação do chileno, como
convidado, na reunião do G7 (grupo dos
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países mais industrializados do mundo
- Alemanha, Canadá, Estados Unidos,
França, Itália, Japão e Reino Unido) na
segunda-feira (26), em Biarritz, na França.
“Eu havia solicitado por ele alguns
dias antes, assim como outros chefes
de Estado, que levasse a palavra
do Brasil sobre o momento que
estávamos vivendo (de queimadas na
Amazônia). E ele, com muita maestria,
muito companheirismo, levou nossa
posição de forma individual a todos
os integrantes do G7. O que nós mais
queremos é restabelecer a verdade sobre
o que está acontecendo na Amazônia”,
disse Bolsonaro após o encontro.

às 14h00min. Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 13/09/2019
às 14h30min. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Mais informações: Setor de
Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0445.

REGISTRO DE IMÓVEIS - 3° OFÍCIO
Florianópolis - SC
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo (guia) n° 87.669. Protocolo n° 114.583, de 16/04/2019.
Jordan F. Martins, Oficial Titular do 3° Registro de Imóveis de Florianópolis/SC, e segundo as atribuições
conferidas pelo art. 26 da Lei n.° 9.514/97, bem como em virtude de requerimento da credora CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, pertinente ao Contrato firmado no Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 2011,
com financiamento garantido por alienação fiduciária, registrada sob o n°. 2 na matrícula n°. 40.329
deste 3° RI, referente ao TERRENO com área de 388,50m2, situado na rua Des. Manoel Lacerda,
Coqueiros, Subdistrito do Estreito, neste Município, designado por lote n° 49 do Loteamento Jardim
Ribamar, encontra-se edificada no terreno uma casa de alvenaria com dois (2) pavimentos sob n°
46, procede à intimação dos devedores fiduciantes RICARDO BRANDT NASCHENWENG, advogado,
CPF 912.025.909-34, e sua esposa GABRIELA REITZ MULLER NASCHENWENG, economista, CPF
003.876.999-96, ambos brasileiros, domiciliados na rua Desembargador Manoel Barbosa Lacerda n°
46, Coqueiros, nesta Capital, a fim de que satisfaçam as obrigações contratuais em débito, no valor
de R$ 389.043,63 (trezentos e oitenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e três centavos),
valor este posicionado em 22/07/2019, aos quais se somarão as despesas de cobrança e intimação
no momento do efetivo pagamento. Deverão os intimados dirigir-se ao 3° Ofício de Registro de
Imóveis de Florianópolis, situado à rua Emílio Blum n° 131, Edifício Hantei Office Building, Bl-A, 6°
andar, sala 601, Centro, Florianópolis/SC, durante o horário oficial de expediente, onde deverão
efetuar a purga do débito acima, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da
terceira e última publicação deste edital. Ficam os intimados cientificados de que o não cumprimento
da referida obrigação, no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade
sobre o imóvel retro mencionado em favor da credora fiduciária nos termos do art. 26, § 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.
Florianópolis, 22 de julho de 2019.
Leonardo Garcia
Escrevente

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHOÇA
Bel.Sebastião David Correa Tourinho Oficial Registrador Titular
Rua Bernardino Saturnino da Silva, n' 87, Caminho Novo - CEP 88132-335
Fone: (48) 3242-4522 site: www.riph.com.br email:cripalhoca@riph.com.br
EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
Sebastião David Correa Tourinho, Oficial Titular do Registro de Imóveis de
Palhoça, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766/79.
FAZ SABER a todos os interessados que Margarita Terezinha Hermann e Ilton Antonio
Hermann, depositaram neste Ofício os documentos do desmembramento com área de 457,25 m2,
situado na rua Ari da Silva, s/n° Rio Grande, Palhoça/SC, designado por lote n° 05, com as seguintes
confrontações: Frente 29,50 metros, para a rua Ari da Silva, fundos, medindo 29,50 metros, com os
imóveis de Maria Adriana dos Anjos, H2 Engenharia e Consultoria Ltda e Anderson Geraldo, de um
lado, 15,50 metros com o lote 04, e de outro lado, 15,50 metros com o lote n° 06. Matriculado sob n°
26.128-RG. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se este edital a ser publicado em
jornal local, por três dias consecutivos, podendo o referido pedido ser impugado no prazo de quinze (15)
dias, contados dadata da última publicação: O Oficial
Responsável técnico
Isaias Mauri da Silva
CREA/SC n° 136568-8-SC ART n° 6558799-7

