
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 nº 9.514/97 e a pedido do credor Banco Bradesco S/A., protocolado sob nº 183.792,
Intima o Sr. Julio Cezar Trindade Fagundes, inscrito no CPF nº 459.122.540-20 e a Sra. Fabrina Mota de Oliveira, inscrita no CPF nº
634.590.270-53 a cumprirem obrigações do Financiamento Imobiliário nº 000776889-3 registrado sob nº R.11 das matrículas nº 69.309, 69.488
e 69.489 deste Ofício, relativo a encargos vencidos e não pagos, na aquisição dos imóveis situado na rua da Praça, nº 241, apto. 605, vagas
de garagem V046 e V047, Condomínio Pátio da Praça, Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça/SC. Informa, que o valor dos encargos,
posicionado em 07/11/2019, correspondia a R$ 23.838,96 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa 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 Vs. Sas. se
dirijam a este Ofício 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 ao credor. 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 do credor fiduciário - Banco Bradesco S/A, nos termos do parágrafo 7°,
do art. 26, da Lei nº 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, 07 de Novembro de 2019. O Oficial.
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
	 Sebastião	 David	 Correa	 Tourinho,	 Oficial	 do	 Registro	 de	 Imóveis	 de	 Palhoça/SC,	 faz	
saber	a	todos	os	interessados	que	a	empresa	Terra	Fertile	Participações	Ltda,	inscrita	no	CNPJ	sob	n°	
25.136.087/0001-50,	com	sede	na	rua	José	João	Barcelos,	n°	82,	Bela	Vista,	Palhoça/SC,	depositaram	
neste	Ofício	os	documentos	do	desmembramento	sem	denominação,	com	área	de	25.647,66	m2,	do	
imóvel	matriculado	sob	n°	86.677-RG,	situado	na	rua	José	João	Barcelos,	Bela	Vista,	Palhoça/SC.	E,	
para	que	 chegue	ao	 conhecimento	de	 todos,	 expede-se	este	edital	 a	 ser	 publicado	em	 jornal	 local,	
por	 três	dias	consecutivos,	podendo	o	 referido	pedido	ser	 impugnado	no	prazo	de	quinze	 (15)	dias,	
contados	da	data	da	última	publicação.	Oficial.
Responsável	técnico	pela	execução	Edvaldo	Antonio	Klokner	
CREA-SC	n°	037027-1.
ART	n°	7065884-3.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RIMA

DO EMPREENDIMENTO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO OCEÂNICA DO SUL DA ILHA
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA comunica que realizará a 
continuidade da Audiência Pública para apresentação e discussão do Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA do Sistema de Disposição Oceânica do Sul da Ilha, de 
responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), no 
dia 05/12/2019, às 19:00 horas, no Colégio do Campeche Rodovia SC 405 KM 7, nº 
4501 - Campeche, Florianópolis - SC, 88065-000. Convidando a população em geral. 
O documento RIMA, continua à disposição para consulta na Biblioteca do IMA, na Rua 
Felipe Schmidt, 485, Centro, Florianópolis; na Matriz/Assessoria de Comunicação 
Social da CASAN, Rua Emílio Blum, 83, Centro, Florianópolis; no CIOM/Gerência de 
Meio Ambiente/CASAN, Rua Quinze de Novembro, 230, Balneário, Florianópolis; na 
Agência Sul da Ilha/CASAN, na Rodovia Baldicero Filomeno, 106- Trevo do Erasmo, 
Florianópolis; na EEB Brigadeiro Eduardo Gomes, Avenida Pequeno Príncipe, 2939, 
Campeche, Florianópolis e no site do IMA: www.ima.sc.gov.br.

Valdez Rodrigues Venâncio
Presidente

PUBLICAÇÃO LEGAL

GERAL NOTÍCIAS DO DIA
20 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019

Polícia investiga mortes de duas pessoas que tinham marcas 
de golpes de faca nos bairros Ratones e Canasvieiras

Dois assassinatos 
no Norte da Ilha
Um jovem de 24 anos 

foi encontrado morto 
na madrugada desta 

sexta-feira, no bairro Rato-
nes, no Norte da Ilha. A ví-
tima tinha marcas de golpes 
de faca no abdômen e no 
pescoço. O corpo foi encon-
trado na estrada Intendente 
Antônio Damasco, próximo 
a uma empresa de serviços 
de concreto e da servidão 
Pedro Dias.

O delegado Ênio de Oli-
veira Matos, titular da De-
legacia de Homicídios de 
Florianópolis, confirmou o 
homicídio, mas não deu de-

talhes da investigação, afir-
mando apenas que haverá a 
apuração sobre a motivação 
do crime e identificação do 
autor.

Uma mulher de 48 anos 
também foi morta a facadas 
na noite de quarta-feira, em 
Canasvieiras, também no 
Norte da Ilha. O crime ocor-
reu próximo a um supermer-
cado na rua Desembargador 
Maurílio Coimbra.

Segundo o delegado 
Ênio, a vítima era moradora 
de rua. Ela e o companheiro 
teriam se envolvido em uma 
briga com outros moradores 

de rua. O homem também 
foi atingido por golpes de 
faca.

Conforme o delegado, o 
companheiro da vítima já foi 
ouvido pela polícia. Ele, in-
clusive, procurou uma uni-
dade de saúde no dia seguin-
te. Já a mulher chegou a ser 
atendida por uma equipe do 
Samu no local, mas não re-
sistiu aos ferimentos e mor-
reu antes de ser encaminha-
da ao hospital. A vítima, de 
acordo com a Polícia Militar, 
foi atingida por três facadas. 
A Delegacia de Homicídios 
segue investigando o caso.

Força-tarefa de limpeza
A Comcap vai deflagar neste fim de semana uma força-tarefa de 
limpeza nos bairros José Mendes, Saco dos Limões e Costeira do 
Pirajubaé. Na sexta já foram instaladas caixas estacionárias para 
entrega de resíduos volumosos no Alto da Boa Vista, ao final da rua das 
Acácias, e ao lado da quadra da Consulado. Na segunda, as equipes de 
remoção começam às 7h o recolhimento dos volumosos por domicílio. 
Serão recolhidos móveis e eletrodomésticos, restos de construção e 
podas nas residências do José Mendes, Saco dos Limões e Caieira do 
Saco dos Limões. Em paralelo, equipes da limpeza pública atenderão 
as demandas do bairro roçando as margens da ciclovia e da pista de 
caminhada da Via Expressa Sul, a partir do túnel em direção à Costeira.

FIM DE SEMANA

Defesa Civil 
alerta para 
mar agitado

A Defesa Civil de Santa Ca-
tarina emitiu alerta para a pos-
sibilidade de mar agitado de-
vido a presença de um ciclone 
extratropical. O alerta vale a 
partir desta sexta-feira até as 
12h deste domingo. O alerta 
vale para todo o litoral catari-
nense, inclusive com possibili-
dade de ressaca.

A presença de um ciclone 
extratropical no oceano favo-
rece a condição de mar agitado 
a muito agitado. As ondas, de 
quadrante Sul/Sudeste, podem 
atingir picos de altura entre 2 e 
3 metros.

A Defesa Civil pede que a 
atenção seja redobrada para os 
navegantes e pescadores. Em 
caso de ressaca, pede para pro-
teger embarcações e apetrechos 
de pesca e maricultura. Deve-se 
também ter uma atenção espe-
cial para edificações, infraes-
truturas e vias em áreas vulne-
ráveis à erosão e inundações.

MIL CASOS

Três municípios 
vivem epidemia de 
dengue no Estado

Itapema, Camboriú e Porto Belo vivem uma 
epidemia de dengue. Os três municípios juntos 
somam 1.235 casos autóctones da doença, ou seja, 
adquiridos na própria cidade. O número de doen-
tes em Santa Catarina também preocupa. Das 295 
cidades, 184 têm focos do mosquito e 94 são consi-
deradas infestadas.

Para ser considerado epidemia, segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), a taxa de detec-
ção tem de ser de 300 casos por 100 mil/habitantes. 
Itapema é a cidade que mais concentra casos, com 
taxa de 1.102 por 100 mil/habitantes. Camboriú e 
Porto Belo têm 523,3 e 552, respectivamente.

Os dados, disponíveis no boletim da Dive-SC 
(Diretora de Vigilância Epistemológica) e divulga-
dos na quinta-feira (14), apontam ainda que foram 
encontrados 25.747 focos do mosquito espalhados 
pelo Estado.

A dengue é transmi-
tida pelo mosquito Aedes 
aegypti, que precisa de 
água parada para se pro-
liferar. Os sintomas prin-
cipais são febre alta, do-
res musculares intensas, 
dor ao movimentar os 
olhos e falta de apetite.

184
cidades catarinenses 
têm focos do mosquito 
da dengue e 94 são 
consideradas infestadas
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