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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No uso das nossas atribuições estatutárias, CONVOCAMOS os acionistas da companhia para a 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30/10/2019 às 10 horas, na sua sede 
social, sito à Estrada Jornalista Jaime de Arruda Ramos nº 1.850 - Ponta das Canas - Florianópolis/
SC. Ordem do Dia: (i) deliberação e votação acerca do aumento do capital social e/ou elaboração 
de título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC; (ii) alteração e consolidação do  
Estatuto Social; (iii) outros assuntos de interesse da sociedade.

Florianópolis/SC, 16 de outubro de 2019.
Jucemar Claudio da Silva

Diretor Presidente

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 fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, e a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal protocolado sob n° 182.906, que INTIMA a Sra. Monyque 
Leite Martins, inscrita no CPF n° 083.864.669-79 a cumprir as obrigações contratuais do 
Financiamento Imobiliário n° 844441235414 registradas sob o n° R.6 na matricula 31.203 
(apartamento), deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, na aquisição do 
imóvel situado na rua Jacob Weingartner, n° 4619, Apartamento 107, Bloco B, Residencial Ilha 
da Madeira, Centro, Palhoça/SC. Também informa, que o valor dos encargos, posicionado em 
15/10/2019, correspondia a R$ 18.471,35 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e um reais e 
trinta de cinco 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. dirija-se 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-vos que poderá também proceder ao pagamento 
junto a 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. HC 
Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados. 

Palhoça/SC, 15 de outubro 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, com fundamento no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97 e a pedido 
da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 176.845, INTIMA o Sr. Wanderlei 
Bertolla, inscrito no CPF n° 506.405.699-00 e a Sra. Maria Isabel Calista, inscrita no CPF 
n° 894.765.309-87 a cumprirem obrigações do Financiamento Imobiliário n° 855551885495 
registrado sob n° R.6 da matrícula n° 55.006 deste Ofício, relativo a encargos vencidos e não 
pagos, na aquisição do imóvel da rua José João Barcelos, n° 375, casa n° 1237, Condomínio 
Terra Nova Palhoça 1, Bela Vista, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado 
em 15/10/2019, correspondia a R$ 10.956,25 (dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais e 
vinte e cinco 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 Vs. Sas. se dirijam a 
este Oficio de Registro de Imóveis, no endereço supra citado, onde deverão efetuar a purga do 
débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
terceira e última publicação deste edital. Lembra a Vs. Sas. que poderão também proceder ao 
pagamento junto a credora. Ficam Vossas Senhorias cientificados que o não cumprimento da 
referida obrigação no prazo supra, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
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 dos devedores 
para a entrega de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados. 

Palhoça/SC, 15 de outubro de 2019.
O OFICIAL

 PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA Comarca - Capital / 5a Vara Cível Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, 
Centro - CEP 88010-290, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.civel5@tjsc.jus.br EDITAL DE CITAÇÃO 
RITO ORDINÁRIO COM PRAZO DE 20 DIAS Ação: Procedimento Comum Cível/PROC Autor: Janderson de 
Almeida / Réu: Hassan Belkbir Mrani / Juíza de Direito: Daniela Vieira Soares Chefe de Cartório: Juliano Vilmar 
Campos Processo n. 0301543-23.2018.8.24.0023 Citando(a)(s): HASSAN BELKBIR MRANI, brasileiro(a), 
CPF 702.552.121-35, Rua Joaquim Antunes, 514, Apto 54- ZENNA COSMÉTICOS LTDA, Pinheiros, CEP 
05415-001, São Paulo - SP Pelo presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto 
ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado 
e CITADA(S) para responder à ação, querendo, em 15 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte ao 
transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). Será nomeado curador 
especial no caso de revelia (art. 257, IV 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, na forma da lei.  
Florianópolis (SC), 03 de outubro de 2019. Márcia Marisa Duarte - TJA

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editor: THAMY SPENCER
thamy.specner@noticiasdodia.com.brREGIÃO NOTÍCIAS DO DIA

14 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

MARCELA XIMENES
marcela.ximenes@noticiasdodia.com.br

A chuva chegou para 
amenizar parte da 
estiagem que come-

çou em junho em todo o Es-
tado de Santa Catarina. Ape-
sar de fraca e intermitente, 
desde domingo passado a 
precipitação melhorou os 
níveis de alguns rios que se 
encontravam em situação de 
emergência.

Na Grande Florianópo-
lis, o rio Vargem do Braço, 
em Santo Amaro da Impera-
triz, obteve uma considerá-
vel recuperação de volume, 
apesar de ainda estar abaixo 

do nível normal. 
De acordo com a Casan 

(Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento), para 
o nível desse manancial se 
recuperar totalmente da es-
tiagem será necessária chu-
va constante de, pelo menos, 
100 mm. Na região, o volume 
de chuva nesses dias chegou 
a 46 mm.

O rio Cubatão do Sul – 
também utilizado para o 
abastecimento de Floria-
nópolis, São José, Biguaçu e 
Santo Amaro da Imperatriz – 
saiu da situação de emergên-
cia e estava ontem em situa-
ção de alerta para estiagem, 
segundo o Aviso Hidrológico 

da Epagri/Ciram. Esse rio já 
chegou a marcar 93cm, on-
tem ele estava com 160cm.

Continuam em situação 
de emergências os rios das 
estações dos municípios de 
Chapadão do Lageado, São 
João Batista, Joaçaba e a foz 
do rio Claudino, em Con-
córdia. Em quatro meses de 
estiagem, o abastecimento 
de água na Grande Floria-
nópolis ficou parcialmente 
prejudicado. O sistema de 
intermitência de forneci-
mento foi utilizado pela 
empresa para que os con-
sumidores tivessem água 
em pelo menos uma parte 
do dia. 

Segundo a Casan, a 
estiagem afetou cerca de 
10% dos consumidores 
localizados em áreas 
mais altas e afastadas 
da rede de distribuição. 
Mesmo com a chuva dessa 
semana, a companhia 
pede aos consumidores 
que continuem 
economizando água, 
evitando atividades de 
lavação de pátios e carros.

A previsão da Epagri/
Ciram para hoje na 
região litorânea da 
Grande Florianópolis 
é de sol com algumas 
nuvens pela manhã, e 
à tarde e noite será de 
pancadas de chuva. Na 
região serrana da área 
metropolitana, o dia terá 
muitas nuvens e à noite 
céu encoberto com chuva. 

Mesmo fraca e intermitente, precipitação desde domingo 
melhorou níveis dos rios que estavam em situação de emergência

Chuva ameniza
estiagem na região

Problema afetou 
10% dos 
consumidores


