
Oinício da primavera 
promete algumas mu-
danças no tempo, a co-

meçar pela chuva, que deverá 
quebrar a sequência de meses 
mais secos registrados desde o 
maio. A Epagri/Ciram prevê, no 
entanto, que nos próximos três 
meses o índice fique entre os 
níveis baixo e médio. E, como 
costuma ocorrer na estação das 
flores, os dias serão mais quen-
tes e manhãs e noites, amenas. 
A partir de novembro é que a 
temperatura deve esquentar 
mais, até mesmo acima da mé-
dia para a estação.

A meteorologista Gilsânia 
Cruz, lembra que a primavera 
costuma ser uma estação bas-
tante chuvosa e que em relação 
ao calor, não é possível saber 
quantos graus a mais poderão 
ser observados, por causa do 
tamanho do Estado e do largo 
período de tempo que os estu-
dos da Epagri abrangem.

Segundo a Epagri/Ciram, 
em outubro e início de no-
vembro massas de ar frio de 
curta duração poderão atingir 
o Estado. Devem ser registra-
das temperaturas baixas para 
a época do ano na madruga-
da e amanhecer, favorecendo 
a formação de geada fraca e 
isolada nas áreas mais altas do 
Planalto Sul.

Durante o restante dos 
meses de novembro e dezem-
bro, as massas de ar quente 
atuarão com mais frequência 
e maior duração. O período 
de chuvas de verão serão se-
guidos de massas de ar frio, 
ocasionando períodos de 
temperatura mais baixa prin-
cipalmente no Sul do Estado. 
O verão começará oficialmen-
te na madrugada do dia 22 de 
dezembro, à 1h19.

SOL NA CAPITAL

Em Florianópolis, a 
previsão é de temperaturas 
entre 16ºC e 27ºC durante o 
final de semana, que deverá 

ser de sol e algumas nuvens. 
Esta sexta-feira já foi propícia 
à prática de atividades ao ar 
livre. Em Jurerê Internacional 
a praia recebeu muitos 
visitantes no começo da 
tarde. Alguns preferiram 
a areia e o sol, enquanto 
outros aproveitaram para 
caminhar na orla.

O tempo deve se manter 
seco até a próxima terça-
feira na Capital e no norte 
do Estado, podendo haver 
registros apenas de chuviscos 
em áreas isoladas. Para 
os dias 2 e 3 de outubro é 
esperada a formação de 
uma frente fria, provocando 
chuva e temporais isolados.

 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a 

comunidade de Forquilhas, São José/SC, que 

realizará detonação de rocha segunda-feira, dia 

30/09/2019 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

 COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa BIG LUCK CAMA MESA E BANHO, com inscrição no CNPJ 01.997.131/0001-58, situada 

na Rua Dom João Becker, 17 Ingleses, Florianópolis/SC, vem informar que foi extraviada uma 

impressora fiscal BEMATECH, Modelo MP-4200 TH FI II, Versão 01.00.01 e número de série/fabricação 

BE111510101110002957, conforme Boletim de Ocorrência 0601438/2019-BO-00034.2019.0006743.

 COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa CANASVIEIRAS HOME LTDA ME, com inscrição no CNPJ 95.812.673/0001-52, situada 

na Avenida das Nações, 626 Canasvieiras, Florianópolis/SC, vem informar que foi extraviada uma 

impressora fiscal BEMATECH, Modelo MP-4200 TH FI II, Versão 01.00.01 e número de série/fabricação 

BE111510101110002965, conforme Boletim de Ocorrência 0601438/2019-BO-00034.2019.0006743.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 
CORPORE 8 CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

CNPJ nº 16.670.445/0001-19 - NIRE 4220489997-9
Carlos Augusto de Matos, na qualidade de sócio e administrador da sociedade Corpore 8 Construção 
SPE Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 16.670.445/0001-19, vem, pelo presente, nos termos do parágrafo
terceiro, do artigo 1.152 do Código Civil, convocar todos os sócios da sociedade, Moacir Antônio 
Marafon, Carlos Augusto de Matos, Ilson Aparecido Stabile, Karin Verzbickas, e 3 Irmãos 
Administradora de Bens Ltda., para comparecerem em Reunião de Sócios, que se realizará no dia 28 
de outubro de 2019, às 17h00min, em primeira convocação, com quórum de três quartos do capital social, 
e, na falta do quórum mínimo, 30 (trinta) minutos depois, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes, às 17h30min, na Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302 - lote 87/89 - Cachoeira do Bom Jesus, CEP 
88056-000, na cidade de Florianópolis/SC, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Análise e aprovação das demonstrações contábeis dos exercícios de 2013 a 2018.
- As vias originais das demonstrações contábeis estarão disponíveis no endereço Av. Luiz Boiteux 
Piazza, 1302 - lote 87/89 - Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-000 na cidade de Florianópolis/
SC, e serão entregues cópias impressas ao endereço de cada um dos sócios, conforme cadastro na 
secretaria desta sociedade.
- Pede-se que os sócios enviem eventuais questionamentos acerca das contas até o dia 18/10/2019, no 
e-mail ciro.schmitt@softplan.com.br, para que se possa providenciar as respostas adequadas até a data 
aprazada para a reunião.
b) Alteração da cláusula quarta do contrato social, para fixar como prazo de extinção da sociedade o final 
da comercialização das unidades do empreendimento;
c) Apresentação sobre a situação dos aportes para futuro aumento de capital já realizados, tendo como 
data base o dia 30 de junho de 2019, e deliberação sobre a data para pagamento dos valores necessários 
à equalização das participações de cada um dos sócios;
d) Inserção de cláusula no contrato social que estabeleça procedimento para a convocação de 
reunião de sócios.
Informa, ainda, que os sócios deverão comparecer à reunião, na data e local aprazados, sendo que 
somente poderão se fazer representar por outro sócio ou advogado mediante apresentação de procuração
específica, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 1.074, do Código Civil.

Florianópolis/SC, 26 de setembro de 2019.

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.
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° 175.376, 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.
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JUSTIÇA

Lava Jato pede semiaberto para Lula
A força-tarefa da Operação 

Lava Jato em Curitiba pediu na 
sexta-feira à Justiça Federal que 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva passe para o regime se-
miaberto. Lula está preso em re-
gime fechado desde abril do ano 
passado na carceragem da Supe-
rintendência da Polícia Federal, 

na capital paranaense, em fun-
ção da condenação no processo 
do tríplex em Guarujá.

De acordo com os procura-
dores, Lula já cumpriu um sexto 
da pena e deve progredir para o 
regime mais brando, conforme 
determina a lei penal. No semia-
berto, o detento deixa a prisão 

durante o dia para trabalhar, mas 
deve retornar à noite. O pedido 
de progressão será analisado pela 
12ª Vara Federa em Curitiba. 

“Uma vez certificado o bom 
comportamento carcerário (re-
quisito subjetivo) pelo Superin-
tendente da Polícia Federal no 
Paraná e ouvida a defesa (requisito 
formal), requer o Ministério Públi-
co Federal seja deferida a Luiz Iná-
cio Lula da Silva a progressão ao 
regime semiaberto”, disse o MPF. 

Banhistas nem esperaram o verão e aproveitaram Jurerê Internacional na sexta

FLÁVIO TIN/ND

CLIMA

Primavera vai trazer chuva,
mas sem grandes volumes


