
REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE 
CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS 
ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 
2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria 
do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial 
da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO 
INADIMPLIDA DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização 
da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_
OPERAÇÃO

ESPOLIO EULALIA 
MARTORANO CAMARGO 79414842934 AVALISTA/

FIADOR 495500095

ESPOLIO JOAO IVO CAMARGO 2962390978 AVALISTA/
FIADOR 495500095

ESPÓLIO DE NAZIRA AMANDA 
BRAZ  42103355920   

MUTUARIO 
PRINCIPAL       494000005

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do 
Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, 
de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE 
PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº 
OPERAÇÃO

ESPOLIO HILBERTO LICEU ROJHAN 52574997972 MUTUARIO 
PRINCIPAL 4001967

ESPOLIO ANTONIO MACHADO 
DOS ANJOS 19633122953 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4003957

Samuel Nonato Mourão Barbosa
Gerente Geral

Edital de Notificação

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE BIGUAÇU - SC
Oficial Titular: Maurício Passaia
Rua Getúlio Vargas, n° 72, Sala 102, Centro, Biguaçu-SC, CEP 88160-128
Tel.: (48) 32854656 - E-mail: ribigua@ribigua.com.br- Site: www.ribigua.com.br 

EDITAL DE PARCELAMENTO DE SOLO
VANESSA ZOLDAN, Oficial Substituta do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa 
Catarina, na forma da Lei, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no art. 18 da 
Lei n° 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que se encontra em andamento nesta Serventia, sob o protocolo n°97.417, 
de 18 de novembro de 2019, o procedimento de desmembramento do imóvel de propriedade de Ruberval José 
Schmitt (CPF n° 290.086.549-20) e sua esposa Rute Terezinha Pitz Schmitt (CPF n° 037.359.559-08); Julita 
Hoffmann (CPF n° 550.592.879-04); Elza Maria Pitz Leite (CPF n° 304.249.929-49) e seu esposo Arlindo José 
Leite (CPF n° 350.898.069-34); Valcir Antonio Pitz (CPF n° 589.753.819-00) e sua esposa Marcilane Terezinha 
Petri Pitz (CPF n° 057.111.669-80); Odair José Schappo (CPF n° 016.258.809-79) e sua esposa Carla Junkes 
Schappo (CPF n° 023.411.299-94); e José Leonardo Pitz (CPF n° 584.126.039-15) e sua esposa Luciane Petri 
Pitz (CPF n°014.504.299-55), constituído de um terreno com a área de 9.984,97m2, situado na Rua Antônio José 
Zimmermman e Rua Leopoldo Freiberg, bairro Louro, na Cidade de Antônio Carlos, Comarca de Biguaçu/SC, 
com demais características constantes na matrícula sob n° 37.389 do Livro n° 02 deste Oficio, datada de 27 de 
agosto de 2015. O desmembramento é composto por 08 (oito) áreas distintas, sendo a primeira com 2.821,56m2, a 
segunda com 755,00m2, a terceira com 755,00m2, a quarta com 732,78m2, a quinta com 1.503,57m2, a sexta com 
550,00m2, a sétima com 690,00m2 e a oitava com 2.177,06m2, conforme a Certidão de Aprovação Municipal, datada 
de 20/08/2019, a planta, o memorial descritivo e a ART do CREA n° 5778022-0. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao desmembramento do referido imóvel deverão seri apresentadas dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação na imprensa do presente Edital. Findo o prazo 
e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados neste Ofício, 
durante as horas regulamentares. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, Município e Comarca do mesmo nome, 
aos dezenove dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezenove (19/12/2019).
Vanessa Zoldan - Oficial de Registro Substituta.
ANEXO: desenho de localização da área parcelada. 

ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - OFICIAL TITULAR
CARTÓRIO DO 2º. OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(Lei nº 6.015/73 – art. 216-A, § 4º) – PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

A Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis/SC (2º ORI) faz saber a todos os interessados 
que FERNANDO VITOR DAMÁSIO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 224.438.789-53 e sua esposa ARLETE 
FÉLIX DAMÁSIO, brasileira, inscrita no CPF sob nº 534.566.709-82, ambos casados pelo regime da Comunhão 
Universal de Bens, antes da vigência da Lei 6.515/77 e residentes e domiciliados na Rua João Motta Espezim, 
1107, Saco dos Limões, Florianópolis/SC, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL pela modalidade da 
Extraordinária, do imóvel localizado na Rua João Motta Espezim, 1107, Saco dos Limões, Florianópolis/SC 
(com área total de 536,73m²), com a inscrição imobiliária municipal nº 52.55.049.0764.001-911 confrontando-se 
a frente com a Rua João Motta Espezim; a lateral direita com Arlete Felix Damásio e Fernando Vitor Damásio; a 
lateral esquerda com Adriana Paula Pereira dos Santos e outros; aos fundos com a Adriana Paula Pereira dos 
Santos, visto que decorrida a prescrição aquisitiva, que no caso específico o tempo da posse totaliza 41 (quarenta 
e um) anos. Informa, ainda, que o 2º ORI está localizado à Rua Emílio Blum, nº 131, Ed. Hantei Office Building, 
1º andar, Bloco A, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88.020-010, onde poderá ser obtida cópia dos documentos 
acostados ao pedido (Protocolo n° 354.926) e deverá ser apresentada a eventual impugnação. 
Informa, por fim, que inexistindo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação, será 
realizado o registro do imóvel pretendido. 

Florianópolis/SC, 06 de janeiro de 2020.
GLECI PALMA RIBEIRO MELO - Oficial do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC

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° 9.514197 e a 
pedido da credora Caixa Econômica Federal, protocolado sob n° 184.839, INTIMA o Sr. Pierre 
Rosa dos Santos, inscrito no CPF n° 007.194.758-21 e a Sra. Terezinha de Fatima Germano 
dos Santos, inscrita no CPF n° 252.616.958-56 a cumprirem obrigações do Financiamento 
Imobiliário n° 855553579364-5 registrado sob n° R.4 da matrícula n° 87.009 deste Ofício, relativo 
a encargos vencidos e não pagos, na aquisição do apartamento n° 003, Bloco 05, Condomínio 
Residencial Turin, rua Tomaz Domingos da Silveira, 1820, São Sebastião, Palhoça/SC. Informa, 
que o valor dos encargos, posicionado em 07/01/2019, correspondia a R$ 18.505,66 (dezoito 
mil, quinhentos e cinco reais e sessenta 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 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, 07 de janeiro de 2020.
O OFICIAL

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 939/SMA/DSLC/2019 – 
Objeto: Registro de Preços para compra de equipamentos para uso na diretoria do bem 
estar animal, da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Dia 21 de janeiro de 
2020, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2020

COM BEBÊ NA GARUPA

Motociclista 
foge, bate  
e é multado 

O motociclista de 21 anos que 
fugiu da polícia com um bebê na 
garupa e acabou colidindo contra 
uma viatura que o perseguia foi 
detido temporariamente, multa-
do e então liberado.

O acidente ocorreu por volta 
das 8h de ontem (8), no km 136 da 
BR-101, sentido Norte, em Balne-
ário Camboriú.

A PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) avistou um casal e mais um 
bebê andando sem capacete na 
garupa de uma moto. Os policiais 
mandaram o veículo parar, mas 
o motociclista fugiu em direção 
à BR-101. A viatura então iniciou 
a perseguição e passou a seguir o 
condutor pelo acostamento. 

 Por causa da fila, o motoci-
clista, dirigindo de forma perigo-
sa, desviou para o acostamento na 
altura do km 136 e colidiu contra a 
viatura da Polícia Militar. A moto 
tombou e a esposa do motociclis-
ta, de 21 anos, e o filho – um bebê 
de um ano e 11 meses de idade – 
ficaram feridos. 

Segundo a Autopista Litoral 
Sul, o bebê teve ferimentos leves 
e a mãe, moderados. Ambos foram 
encaminhados para o hospital.

TIROLESA

Empresário 
morre  
em teste

O empresário e morador de 
Camboriú., Sandro Marcos da 
Silva, morreu na terça-feira (7) 
quando realizava um teste em 
uma tirolesa no Irahy Eco Park, 
em Iraí, no Rio Grande do Sul. De-
senvolvida pela empresa do em-
presário, o projeto seria a maior 
tirolesa urbana da América Latina 
com 1,6 metros de extensão.

Segundo informações da Po-
lícia Civil, Sandro estava acompa-
nhado de sua equipe no momento 
do acidente. Ao testar o equipa-
mento, algo deu errado e o em-
presário caiu sobre o telhado de 
uma residência. 

O delegado Ercílio Carletti, 
responsável pelas investigações 
do caso, conta que uma perícia foi 
feita no local do acidente. 
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