
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 INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514197, a 
pedido da credora Caixa Económica Federal protocolado sob n° 178.634, INTIMA a Sra. Ana 
Paula de Souza, inscrita no CPF n° 059.027.109-10 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 855551743349 registradas sob o n° R.4 na matricula 56.066, deste 
Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente ao financiamento do imóvel da 
rua Otávio de Biase, n° 776, Apartamento 201, Residencial Maria Basílio III, Barra do Aririú, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 23/09/2019, correspondia a R$ 
6.728,31 (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e um 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 Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de Registro de Imóveis, no 
endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao credor. Fica Vossa 
Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, garante 
o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária - Caixa Econômica 
Federal nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514197. HC
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 23 de setembro de 2019.
O OFICIAL

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 INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público pelo 
presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 172.624, INTIMA o Sr. Jeferson 
Burgo da Silva, inscrito no CPF n° 341.760.358-70, a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 844441735052 registradas sob o n° R.04 da matrícula n° 95.290 
deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel na 
rua VL-01, n° 207, Apartamento n° 101, Residecial Ivonete Freitas de Oliveira, Bela Vista, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 26/09/2019, correspondia a 
R$ 25.269,98 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e oito 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 Vossa Senhoria se dirija a este Ofício de 
Registro de Imóveis, no endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto ao 
credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária — Caixa 
Econômica Federal, 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, 26 de setembro de 2019.
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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 INTIMAÇÃO
Sebastião David Correa Tourinho, oficial registrador de imóveis de Palhoça/SC, torna público 
pelo presente edital que, fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 175.376, INTIMA o Sr. 
Leonardo Borges Silva, inscrito no CPF n° 084.963.369.99, a cumprir as obrigações contratuais 
do Financiamento Imobiliário n° 855552441542 registradas sob o n° R.04 da matrícula n° 64.395 
deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a compra do imóvel na rua 
Nereu Ghizoni, n° 880, Apartamento 41, Bloco B-18, Condomínio Residencial Adair Francisco 
Thiesen, Guarda do Cubatão, Palhoça/SC. informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
26/09/2019, correspondia a R$ 21.448,06 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 
seis 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 Vossa Senhoria se dirija a este 
Ofício de Registro de imóveis, no endereço supra citado, 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. Lembrando que poderá também proceder ao pagamento junto 
ao credor. Fica Vossa Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no 
prazo supra, garante o direito de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária 
— Caixa Econômica Federal, 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, 26 de setembro de 2019.
O OFICIAL

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO. 
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2019

PROCESSO Nº 33/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

Assunto: Juízo de retratação negado. Decisão superior provendo um dos recursos. De ordem do senhor 

Prefeito de Major Gercino/SC, decidiu com fulcro na Lei 8.666/93, e demais dispositivos aplicáveis a 

matéria, rever as classificações das empresas Gabriel Aaron Luiz Eireli- EPP, CNPJ nº 24703351/001-

27 e Efetiva Construções Eireli-ME, CNPJ nº 25.526.024/0001-00, desclassificando-as. Manteve-

se a desclassificação da empresa JV Empreendimentos Ltda-Me, CNPJ nº 16.978.577/001-02. 

INFORMAÇÕES: A decisão e seus anexos poderão ser obtidos através da página online do município 

www.majorgercino.sc.gov.br e/ou e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br. 

Major Gercino, 27 de setembro de 2019. 

Valmor Pedro Kammers 

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO LEGAL

RICTV Record coloca em prática campanha para convidar 
o público da Grande Florianópolis a experimentar e se 
surpreender com o jornal diário

Balanço Geral ganha 
as ruas da região

A RICTV de Santa Ca-
tarina coloca em 
prática uma campa-

nha publicitária que deve 
mudar as ruas da Grande 
Florianópolis. Com a te-
mática de “mudança de há-
bitos”, a ideia é convidar o 
público a experimentar o 
“Balanço Geral” e se sur-
preender com o jornal.

 Além de vinhetas cria-
tivas que serão exibidas 
durante a programação, o 
caráter local do programa 
será destacado a partir de 
outdoors posicionados pe-
las cidades de Florianópolis, 
São José, Biguaçu e Palhoça; 
busdoors nas principais fro-
tas de ônibus que circulam 
pela zona metropolitana, 
entre outras peças instala-
das pelas cidades.

 Janine Farezin, coorde-
nadora de Marketing da RIC-
TV Record em Florianópolis,  
explica a ação.  “O ‘Balanço 
Geral’ é, com certeza, o me-
lhor telejornal da Grande 
Florianópolis. A nossa ideia 
é despertar o interesse das 
pessoas em conhecer esse 
excelente produto da RIC”.

CONTEÚDO

 “O ‘Balanço Geral’ tem 
crescido cada vez mais, com 
um conteúdo qualificado 
e de relevância, vivendo a 
cidade todos os dias com 
quadros que mostram as 
coisas boas da nossa região 
e com uma equipe afina-
da, integrada com o dia a 
dia da cidade. Com certeza, 
quem experimenta, fica. E é 
isso que queremos: que ex-
perimentem”, diz Marcelo 
Campanholo, gerente de 
Programação e Operações 
da RICTV Record SC.

 Ainda, sobre o desen-
volvimento da iniciativa, 
Sidney Souza, Gerente de 
Contas da Neovox, afirma: 
“Tem novidades aconte-
cendo na Grande Florianó-
polis todos os dias. Então 
por que o noticiário que 
você vê precisa ser sem-
pre igual? Por isso, reali-
zamos uma campanha com 
a cara do telejornal: alegre, 
divertido, dinâmico e sur-
preendente!”.

O Balanço Geral está 
presente em todo o coti-
diano da Grande Floria-
nópolis, com jornalismo 
relevante e de qualidade 
para todos os gostos. 

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
14 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2019


