
 AVISO

A CEDRO ENGENHARIA informa a comunidade 

de Forquilhas, São José/SC, que realizará 

detonação de rocha nesta segunda-feira, dia 

06/01/2020 entre 16:00 e 17:00 horas na área 

de lavra da empresa. Duvidas 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 fundamentado no parágrafo 4°, do artigo 26, da Lei n° 9.514/97, e a pedido 
do credor Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE protocolado sob n° 
180.853, que INTIMA a devedora CR Foods Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - ME, 
inscrita no CNPJ/MF n° 10.334.206/0001-01, e a interveniente fiduciante Tok Consultoria 
Empresarial Ltda. - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 08.828.582/0001-00 a cumprir as obrigações 
contratuais da Cédula de Crédito Bancário n° SC/40.534 registradas sob o n° R.5 na matricula 
78.493, deste Ofício, relativas aos encargos vencidos e não pagos, na aquisição do crédito. 
Também informa, que o valor dos encargos, posicionado em 16/12/2019, correspondia a R$ 
156.085,42 (cento e cinquenta e seis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e dois 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 o pagamento junto ao credor. Fica 
Vossa Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo supra, 
garante o direito de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário- Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE nos termos do parágrafo 7°, do art. 26, da Lei n° 
9.514197. HC Obs.: O presente edital decorre da não localização da devedora para a entrega 
de notificação direta e pessoal, conforme documentos arquivados. 

Palhoça/SC, 16 de dezembro de 2019.
O Oficial

Srs. Clientes,
Informamos que, em nosso Encarte de Ofertas, com 
validade de 02/01/2020 a 14/01/2020, a oferta do produto do 
refrigerante Coca-Cola com 6 unidades, foi veiculada com o 
volume incorreto. 
O volume correto é de 310ml, conforme ao lado, não 350ml. 
Pedimos desculpas por esse 
inconveniente.

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital está disponível na Rua 
Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.com.br 
(licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

Modalidade: Concorrência nº 105/19 
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado para o 
SESC Chapecó/SC
Entrega das propostas: até as 14h do dia 21/01/2020

PUBLICAÇÃO LEGAL

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 4 E 5 DE JANEIRO DE 2020 19 MUNDO
WIKIMEDIA COMMONS/ND

WHAITE HOUSE/ND

Quem é Soleimani, o general morto

Após funeral, Irã promete “retaliação severa” 

Brasil desaconselha viagens e pede cautela

O general iraniano Qasem 
Soleimani, morto na noite de 
quinta-feira em Bagdá, no 
Iraque, em um ataque feito por 
drones norte-americanos, é 
uma das pessoas mais populares 
do Irã. Comandente da Guarda 
Revolucionária desde 1998, 
equipe do exército iraniano que 
atua no exterior, é considerado 
a pessoa mais influente do 
país, tendo acendência direta 
sobre o aiatolá Ali Khamenei, 
líder máximo no pais.

Aos 62 anos anos, Soleimani 

exercia forte influência no 
Oriente Médio e, segundo 
informações do ex-embaixador 
dos Estados Unidos no 
Afeganistão Ryan Crocker, era 
quem dava a última palavra 
sobre como o Irã se posicionaria 
a respeito de assuntos 
polêmicos, como o avanço 
do grupo terrorista Estado 
Islâmico. Líderes ocidentais o 
consideravam um personagem 
central nas relações do Irã com 
grupos como o Hezbollah libanês 
e o movimento palestino Hamas.

O Irã prometeu "retaliação 
severa" aos Estados Unidos 
após os funerais do general 
Qassem Soleimani, em um 
bombardeiro no Aeroporto 
Internacional de Bagdá. O 
líder supremo do Irã, o aiatolá 
Ali Khamenei, alertou que 
uma "retaliação severa está 
aguardando" Washington após 
o ataque aéreo que resultou na 
morte do general, chamando 
Soleimani de "face internacional 

da resistência". Khamenei 
declarou três dias de luto.

A televisão estatal 
iraniana chamou a ordem de 
Trump de matar Soleimani 
de "o maior erro de cálculo 
dos EUA" desde a Segunda 
Guerra. "O povo da região 
não permitirá mais que os 
americanos fiquem", afirmou.

A morte de Soleimani 
marca uma forte escalada no 
impasse entre Washington 

e Teerã, que passou por 
diversas crises desde que 
o presidente americano, 
Donald Trump, se retirou 
do acordo nuclear de 2015 e 
impôs sanções ao país persa.

O assassinato, e uma 
eventual retaliação do Irã, 
podem acender um conflito 
que envolve toda a região, 
colocando em risco as tropas 
americanas no Iraque, na Síria 
e em demais territórios. 

A Embaixada do Brasil em 
Bagdá, no Iraque, recomendou 
nesta sexta-feira que não 
sejam feitas viagens ao 
país devido ao "quadro de 
incertezas e especulações" 
após ação militar dos 
EUA que matou o general 
iraniano Qassim Suleimani.

Alerta publicado no 
site da embaixada também 
afirma que brasileiros que 
estiverem no Iraque devem 

"evitar as áreas de conflitos 
e agir com extrema cautela, 
sobretudo em lugares 
com grande concentração 
de pessoas". O governo 
brasileiro ainda recomenda 
que estes brasileiros 
mantenham "contato 
regular" com a Embaixada.

A Embaixada ainda 
alerta para que notícias 
sobre a situação política 
no país sejam monitoradas 

por fontes confiáveis. "No 
atual quadro de incertezas e 
especulações, a Embaixada 
do Brasil recomenda aos 
portadores de passaporte 
brasileiro que monitorem 
as notícias por meio de 
fontes confiáveis, evitando 
tomar decisões baseadas em 
rumores e especulações que, 
como sabemos, são comuns 
e se espalham rapidamente 
nessas horas de crise."

27/12
 – Base militar americana 
em Kirkuk, no Iraque, 
e foi atacada com pelo 
menos 30 mísseis. Um 
americano acabou morto 
e seis soldados (dois deles 
iraquianos) ficaram feridos. 
Os EUA culparam uma 
milícia apoiada pelo Irã.

29/12
 – A resposta america resultou 
na morte de 24 pessoas em 
bases de milícias no Iraque 
e na Síria. Elas atuam no 
Iraque e são financiadas pelo 
Irã. Quando os EUA impõe 
sansões ao Irã, elas reagem 
com ataques no Iraque.

31/12
 – Membros das 
milícias sitiaram 
por 24 horas a 
embaixada dos 
EUA em Bagdá.

2020
2/1

 – Ataque de drones 
dos EUA no 
aeroporto de 
Bagdá mata o 
general Qasem 
Soleimani, 
chefe da Guarda 
Revolucionária 
Iraniana.

Combustíveis
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que o governo se 
preocupa com uma possí-
vel alta do petróleo neste 
momento. Hoje, o petróleo 
Brent chegou a registrar 
alta de mais de 4%, mas 
fechou em 3,55%, a US$ 
68,60 o barril, na Intercon-
tinental Exchange (ICE).

Soleimani 
chefiava a Guarda 
Revolucionária e era 
popular no Irã

Ataque foi ordenado 
por Donald Trump
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