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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° 175.560, INTIMA o Sr. 
Carlos Raimundo Conceição, inscrito no CPF n° 827.862.405-49 e a Sra. Pavilova Alves 
dos Santos, inscrito no CPF n° 036.131.225-37 a cumprirem obrigações do Financiamento 
Imobiliário n° 855552330126 registrado sob n° R.3 da matrícula n° 64.964 deste Ofício, relativo 
a encargos vencidos e não pagos, na aquisição do imóvel da rua Nereu Ghizoni, n° 880, 
Apartamento n° 12, Bloco B-29, Residencial Adair Francisco Thiesen, Guarda do Cubatão, 
Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos, posicionado em 01/10/2019, correspondia a 
R$ 16.309,67 (dezesseis mil, trezentos e nove reais e sessenta e sete 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 Ofício dé 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 do devedor para a entrega de notificação 
direta e pessoal, conforme documentos arquivados.

Palhoça/SC, 01 de Outubro de 2019
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Cachorros, 
gatos e outros 
bichinhos de 
estimação 
receberam 
a bênção na 
sexta-feira
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Na sexta-feira, 4 de outubro, o 
Centro Educacional Menino Jesus 
promoveu a tradicional bênção dos 
animais de estimação de alunos, fa-
miliares, funcionários e também de 
moradores dos bairros vizinhos. A 
Celebração de São Francisco e Bênção 
dos Animais é um evento tradicional, 
que acontece há mais de 30 anos.

Este é um dia de muita alegria para 
as crianças, que além de levarem seu 
animalzinho para receber uma bênção 
especial, ainda têm a oportunidade 
de mostrá-los aos colegas. Neste dia, 
eles podem conhecer diversas raças 
de cães, gatos, além de peixes orna-
mentais, pássaros e até alguns répteis 

e roedores. Os eventos foram realiza-
dos no Centro Educacional Menino Je-
sus do Centro da cidade e também do 
bairro Santa Mônica. 

O Dia de São Francisco de Assis é 
comemorado em homenagem à data 
de sua morte, em 1226. Após dois anos 
da sua morte, foi canonizado pelo 
Papa Gregório IX, sendo considerada 
uma das mais rápidas canonizações da 
história da Igreja. O santo é conside-
rado pelos católicos como padroeiro 
dos animais e da natureza, além de ser 
conhecido como o santo dos pobres. 
Ele é conhecido por abrir mão de sua 
fortuna para se dedicar aos animais, 
ao meio ambiente e aos leprosos.

TRADIÇÃO

Animais são 
abençoados no Dia 
de São Francisco 

Encerra neste sábado o LMA 
Experience Summit 2019, no Cos-
tão do Santinho. O evento tem 
por missão projetar os principais 
cases nacionais, atuando na dis-
seminação em maior escala de 
práticas éticas e sustentáveis, e 
na identificação de soluções que 
sirvam de inspiração a outros 
empreendedores, além de ca-
pacitar decisores, líderes e cola-
boradores através de mentores 
estratégicos que se destacam na-

cional e internacionalmente com 
a finalidade de prepará-los para 
os novos paradigmas de gestão.

O L.M.A SUMMIT parte da 
premissa de gerenciamento de 
condutas e posturas, visan-
do padrões inovadores, éticos e 
sustentáveis de negócio em um 
momento de grandes transfor-
mações e inovações tecnológicas 
na área urbana, que desafiam o 
atual modelo de gestão para que 
se torne mais ético e sustentável. 

Diferentemente de outros 
eventos corporativos que acon-
tecem no Brasil afora, a intenção 
é desenhar soluções reais para 
tratamento de problemas reais - 
oficinas de aprendizagem, apre-
sentação de cases e interação 
com os palestrantes com mais 
facilidade, saindo da mera dis-
cussão teórica. Informações so-
bre o evento, que ocorre no Cos-
tão do Santinho, pelos telefones 
(48) 99967-9608 e 98827-6497.

Os três suspeitos de agredir 
até a morte Deivid Duarte da Sil-
va, de 20 anos, viraram réus no 
processo que apura as circuns-
tâncias do crime. O linchamen-
to ocorreu no dia 17 de setem-
bro, em um posto de gasolina no 
bairro Aririú, em Palhoça. Deivid 
sofreu traumatismo craniano e 

morreu ainda no local.
O Ministério Público denun-

ciou Jaison Pereira, Adriano Joel 
Albino e Nelson Bonifácio Albino 
Neto no dia 30 de setembro. A 
juíza Cintia Werlang, da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Palho-
ça, recebeu a denúncia em 2 de 
outubro.

COSTÃO DO SANTINHO

Florianópolis recebe o LMA 

PALHOÇA

Tribunal de Justiça aceita denúncia e 
acusados de linchamento viram réus


