
 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a 

comunidade de Forquilhas, São José/SC, que 

realizará detonação de rocha segunda-feira, dia 

23/09/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

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 40, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 175.478, INTIMA a Sra. Kivia 
Dayane Oliveira Correa inscrita no CPF n° 374.930.468-83 a cumprir as obrigações contratuais 
do Financiamento Imobiliário n° 844441646704 registradas sob o n° R.13 na matricula 46.464, 
deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente ao financiamento do imóvel 
da rua Alcino dos Navegantes Moreira, n° 400, Apartamento 42, Bloco 3, Residencial Belle Ville, 
Barra do Aririú, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 16/09/2019, 
correspondia a R$ 9.059,50 (nove mil e cinquenta e nove reais, e cinquenta 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 Oficio 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 à credora. 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° 9.514/97.
Obs.; O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 16 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° 175.499, INTIMA o Sr. 
Marcelo Amorim Coutinho, inscrito no CPF n° 037.449.119-42, a cumprir as obrigações 
contratuais do Financiamento Imobiliário n° 855552317814 registradas sob o n° R.05 da 
matricula n° 60.209 deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a 
compra do imóvel na rua Nereu Ghizoni, n° 880, Apartamento 33, Bloco B-13, Condomínio 
Adair Francisco Thiesen, Guarda do Cubatão, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, 
posicionado em 17/09/2019, correspondia a R$ 25.040,20 (vinte e cinco mil, quarenta reais e 
vinte 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 
Oficio 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 do credor fiduciário — 
Caixa Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7º, do art. 26, da Lei n° 9.514/97.
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 17 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 4º, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 172.216, INTIMA o Sr. 
Rafael Cavalcante Silva Coelho, inscrito no CPF n° 008.964.819-64, a cumprir as obrigações 
contratuais do Financiamento Imobiliário n° 844440903398-8 registradas sob o n° R.10 da 
matrícula n° 52.518 deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, referente a 
compra do imóvel na rua Pedro Thiesen Junior, n° 39, Apartamento 204, Bloco 10, Residencial 
Ilhas Gregas, Aririü, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
17/09/2019, correspondia a R$ 15.703,63 (quinze mil, setecentos e três reais e sessenta e três 
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 do credor fiduciário — Caixa 
Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514/97.
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 17 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° 177.860, INTIMA o Sr. 
Vitor Luciano Mendes Cordeiro dos Santos, inscrito no CPF n° 702.442.811-22, a cumprir 
as obrigações contratuais do Financiamento Imobiliário n° 878770113084 registradas sob 
o n° R.7 da matricula n° 92.271 deste Oficio, relativas aos encargos vencidos e não pagos, 
referente a compra do imóvel na rua 702, n° 108, Apartamento 302, Bloco D, Residencial Paço 
da Coroa, São Sebastião, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
16109/2019, correspondia a R$ 8.146,26 (oito mil, cento e quarenta e seis reais e vinte 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 V. Sa. se dirija a este Oficio 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 do credor fiduciário — Caixa 
Econômica Federal, nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 9.514197.
Obs.: O presente edital decorre da não localização do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal. conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 16 de setembro de 2019.
O OFICIAL

 ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO Comarca da Capital / Unidade da Fazenda Pública Av. Gov.  Gustavo 
Richard, 434, Fórum - 8° andar, centro - CEP 88.020-901, Florianópolis- SC - E-mail: capfaz3@tj .sc.gov.br Juíza Substituta: 
Janiara Maldaner Corbetta Escrivã Judicial: Claudia Veiga Gervini Carvalho EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS 
INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 20 DIAS  Usucapião n° 023.08.000772-7 Autor: Vania Cristina Castro Vieira 
Sant'Ana e outro Réu: Pedro Yung e outros Citando(a)(s) : Réus inscritos e terceiros eventuais interessados Descrição do(s) 
Bem(ns): Um terreno com área de 642,15 m2, localizado na Rua Osvaldo da Rocha Pires, Sambaqui, Florianópolis, SC, com 
as seguintes confrontações : Frente, a sudeste medindo 15,00, confrontando com a Rua Osvaldo da Rocha Pires; Lateral 
direita, a sudoeste medindo 42,20m, confrontando com o Sr. Reinaldo Pires e a Sra. Sonia Lisboa Pires; Fundos, a Noroeste, 
medindo 15,00m confrontando com a Sra. Ivane Campos; Lateral esquerda Nordeste, medindo 43,42m confrontando com o 
Sr. Pedro Yung ea Sra. Rosane Terezinha Oliveira de Souza Yung.  Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio 
do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), 
se casada(o)(s) for(em), `) confrontante(s) e aos eventuais interessados que, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, 
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo no lapso de tempo 
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo 
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do 
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado 
no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias na forma da lei. Florianópolis (SC), 05 de março de 2008.
Janiara Maldaner Corbetta - Juíza Substituta

PUBLICAÇÃO LEGAL
BEIRAMAR SHOPPING

Tendências primavera-verão 
no coração de Florianópolis

O Beiramar Fashion Trends, 
que começou na última quar-
ta-feira (18), reúne durante 
cinco dias as apostas e ten-
dências para a primavera-ve-
rão 2019/2020 no coração da 
cidade. São desfiles comenta-
dos, abertos ao público, com 
a presença de personalidades, 
com o objetivo de falar sobre 
moda de uma forma descon-
traída. “A proposta do evento é 
mostrar os looks na passarela, 
detalhando suas especifici-
dades, para que o espectador 
veja além da vitrine, consiga 
ter a percepção de que moda 
vai muito além de conceitos e 
sim, tem que ter relação com 
o bem-estar de cada pessoa”, 
destaca o gerente de marketing 
do Beiramar Shopping, Carlos 
Pamplona Jr.

 A versatilidade tem sido a 
marca dos três primeiros dias 
de desfile. Esse sábado (21) será 
marcado pela moda praia, que 
também trará como apostas as 
cores vibrantes e modelagens 
mais conceituais. A aposta é o 
conceito roupa de praia, com 
cropeds, maiôs com recortes 
que valorizam mais o corpo fe-
minino, alças retas nas costas, 
calcinhas maiores e também 
modelagens com tramas  arte-
sanais. Além disso, forte aposta 
nas estampas gráficas, decotes 
em V, peças com mangas. 

Nos desfiles, as especificidades dos looks ficam evidenciadas na passarela

DIVULGAÇÃO/ND

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
16 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019


