
Rua Altamiro Guimarães, 360. Apto 1104 - 11° pav., Edifício Thomaz Cahves 

Cabral. Obs.: Ocupado. Lance Mínimo: R$ 918.000,00

23/01/2020 ÀS 16hCONSULTE CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO

Inf: (11)  3845-5599 WWW.MILANLEILOES.COM.BR

Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

BALNEÁRIO CAMBORIU - SC 
 CENTRO -  APTO. C/ 219,82M² Á. PRIV.
Rua 1061, 326. Apto 1001 Edifício Mentawai Residence (10°andar). área total 

de 309,39m². Obs.: Ocupado. Lance Mínimo: R$ 944.000,00

FLORIANÓPOLIS - SC. - CENTRO
APTO. C/ 143,57M² Á. PRIV.

 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade 

de Forquilhas, São José/SC, que realizará 

detonação de rocha nesta segunda-feira, dia 

13/01/2020 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Dúvidas entrar em contato 

pelo telefone (48) 3029-3600.

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

JURERÊ SPORTS CENTER - JUSC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO SEMESTRAL DO CONSELHO DELIBERATIVO 
A Presidente do Jurerê Sports Center - JUSC, no uso de suas atribuições legais, determinadas pelo 
Estatuto Social, CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, designada para o dia 17 de janeiro de 2020 (sexta-feira), com a primeira chamada 
às 19 horas, segunda chamada às 19h30min e às 20 horas a última chamada, observado o quórum 
estabelecido no mesmo estatuto, em sua sede, na Avenida dos Dourados, 481, Jurerê, Florianópolis-SC, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Eleição e posse do presidente e do secretário do Conselho Deliberativo.
2. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal.
3. Apresentação do Balanço do Clube do exercício de 2019.
4. Eleição e posse da Diretoria do Clube, que se dará da seguinte forma: os interessados deverão se 
pronunciar, na reunião, e, caso haja disputa, terão até 10 (dez) minutos para pedido de voto. Em seguida, 
os membros do Conselho Deliberativo, por aclamação em caso de chapa única, ou por escrutínio 
secreto, em caso de múltiplas chapas. O processo eleitoral será presidido pelo presidente do Conselho 
Deliberativo, que decidirá sobre os casos omissos.
5. Assuntos gerais.

Florianópolis, 11 de janeiro de 2020.
Andrea Pereira Druck 

Presidente do Jurerê Sports Center – JUSC

EDITAL DE CADASTRAMENTO N.º 02/2020 
DE SOLUÇÕES DE MERCADO

As empresas interessadas no cadastramento de suas soluções 
deverão encaminhar os documentos descritos no Edital de 

Cadastramento n.º 02/2020, dentro do prazo estabelecido no 
Comunicado de Abertura n.º 01/2020, até a data de  27/01/2020.

O Sebrae/SC torna público estarem abertas as inscrições para o 
Cadastramento de Soluções de Mercado para atendimento de 

demandas do público-alvo do Sebrae/SC, na forma estabelecida 
no Comunicado n.º 01/2020.

As empresas interessadas deverão acessar o site do Sebrae/SC, 
endereço sebrae.sc/editais, item Editais em andamento e tomar 
conhecimento das condições para participação, descritas no

Comunicado de Abertura n.º 01/2020 e no Edital de 
Cadastramento de Soluções de Mercado n.º 02/2020. 

Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail editaldesolucoes@sc.sebrae.com.br.

O Sebrae/SC torna público estarem abertas as inscrições para o 
 para a  de na 

forma estabelecida no .

EDITAL DE   DE 

As empresas interessadas em participar do processo de c   deverão  

As empresas interessadas deverão acessar o site do Sebrae/SC, 
endereço sebrae.sc/editais, item Editais em andamento e tomar 
conhecimento das condições para participação, descritas no

Edital de Credenciamento n.º 01/2020 e no Manual de Inscrição
do Candidato. Maiores informações poderão ser obtidas 

pelo e-mail credenciamento@sc.sebrae.com.br.

PUBLICAÇÃO LEGAL

Editor: DOUGLAS CAUDURO
douglas.cauduro@ndmais.com.brGERAL 18 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020

SOLIDARIEDADE

Homem surdo adota cão surdo
O cãozinho surdo Pirata, 

adotado e devolvido à Dibea 
(Diretoria de Bem-Estar Ani-
mal de Florianópolis) já tem 
uma nova família. Menos de 
um ano após a devolução, Pi-
rata foi adotado por alguém que 
possui a mesma característica: 
o novo tutor também é surdo e 
já possui uma cadelinha que re-
conhece a língua de sinais.

João Gabriel Ferreira, de 30 
anos, é surdo desde os 9 me-
ses de idade, após contrair uma 
meningite. João saiu do Rio de 
Janeiro para morar em Florianó-
polis e começar o doutorado em 
estudos da tradução na UFSC 
(Universidade Federal de Santa 
Catarina), mas estava de férias 
na cidade de origem quando um 
amigo viu o caso do Pirata nas 
redes sociais e comentou a pos-
sibilidade de adoção.

“Somos em quatro estu-
dantes no apartamento onde 
moramos. Sendo três surdos 
e 1 CODA (Children of Deaf 
Adults, em tradução, filho de 
adultos surdos). Eu tinha co-
mentado que queria adotar um 
cachorro surdo, igual a gente”, 
disse João.

O estudante, que trabalha 
com tradução e interpretação 
nas horas vagas, diz que o pro-
cesso de adoção foi bem simples 
e o primeiro contato com a Di-
bea foi feito pelas redes sociais.

Pirata foi batizado  
com um novo nome

Aliás, com a nova família surgiu um 
novo nome para o simpático vira-lata: 
Jögan. João revela que a inspiração para a 
nova identidade do Pirata veio dos desenhos 
de anime japonês, dos quais era fã:

“Alguns dias antes de saber dessa 
adoção, eu estava lendo sobre esse olho 
chamado ‘Jögan’, por curiosidade mesmo. 
Aí vi o cachorro no Instagram e percebi 
que o olho azul dele me lembrava muito 
o do anime que eu assistia”, comenta.

Jögan chegou ao novo lar na tarde de 
quinta-feira (9). No nova casa, o cãozinho 
vai dividir espaço com a cadela Gabi, que 
já mora com o grupo de amigos há algum 
tempo, depois de ter sido resgatada das ruas. 
A vira-lata já entende alguns comandos 

da língua de sinais.
“ Ela entende e sabe que 

somos surdos. Quase não 
late. Nos avisa de batidas 
de portas, das visitas, 
sempre nos pede pra sair de 
casa e ir passear”, diz João.

Em breve, o recém-
chegado Jögan também 
deve aprender a se 
comunicar com os novos 
donos, mas João explica 
que o processo agora é de 
adaptação à nova casa, 
afinal, ele já havia sido 
adotado por outra família 
e devolvido: “Ele está bem. 
No começo ficou um pouco 
assustado. Mas agora está 
bem feliz! Nos olha o 
tempo todo sinalizando e 
conversando em Libras”. 

João Gabriel 
Ferreira 
resolveu adotar 
o cão que 
possui a mesma 
deficiência  
que ele
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