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Missão: “Prestar um serviço de excelência, garantindo segurança jurídica e promovendo a satisfação dos clientes”. 

Que se o imóvel estiver hipotecado em decorrência de 
financiamento oriundo do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, 
somente pode ser alienado com anuência do credor hipotecário? 
(art. 1.º, parágrafo único, da Lei nº 8.004/90).

Aniversariantes 
do Mês

 
Oficiala Substituta: Drª. Maria Luiza

Colaboradoras: Amanda 
                         Morgana

O Ofício de Registro de 
Imóveis de Barra Velha-SC 

aderiu a campanha 
Novembro Azul.

Capacitação dos Colaboradores do 
Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra Velha-SC

No mês de Novembro tivemos Treinamento 
da 2ª Edição do Programa Evolução do 
Saber sobre a Normativa Interna, sendo as 
palestras ministradas pelos  colaboradores:

1) Guilherme e Monique;
2) Edmárcio e Morgana

No mês de Novembro 
tivemos a visita da
Consultora da Txai 

Raquel Rockenbach,
que ministrou a 

palestra sobre o tema
“Pressa” a todos os 
colaboradores da

Serventia.

O Ofício de Registro de Imóveis de Barra Velha-SC 
promoveu em Novembro uma confraternização 
com o Oficial e seus Colaboradores, por meio de 
um café da manhã na Serventia.

No mês de Novembro 
os colaboradores do 
Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra 
Velha-SC tiveram um 
Treinamento Postural 
com o Fisioterapeuta 

Vilmar de Oliveira.

Café com Oficial

Treinamento Postural

Prêmio PQTA Total Anoreg/BR 
Categoria Diamante 

Pelo terceiro ano consecutivo o Ofício de Registro 
de Imóveis de Barra Velha/SC participou do PQTA, 
prêmio reconhecido nacionalmente. Neste ano o 
evento foi realizado no dia 14/11/2018, sendo 16 
cartórios premiados em Santa Catarina dos 181 
cartórios participantes em todo o país e esta 
Serventia alcançou a maior categoria, ficando com 
o Prêmio Diamante. Portanto, agradecemos a 
todos os envolvidos e aos nossos usuários por 
fazerem parte deste prêmio, pois buscamos cada 
vez mais prestar um serviço de excelência.


	Slide 1

