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

Que o imóvel gravado com hipoteca comum ou 
ordinária (não decorrente de cédulas de crédito) 
pode ser alienado pelo proprietário, ficando o 
imóvel, mesmo vendido, ainda em garantia da 
dívida? (art. 1.475 do Código Civil).

No mês de Novembro 
tivemos treinamento da 3ª 

Edição do Programa 
Evolução do Saber sobre os 

artigos do Código de 
Normas de Santa Catarina, 

sendo o seminário 
ministrado pelas 

colaboradores Gabriela C. E 
Nikácia.

Prêmio PQTA Total Anoreg/BR 
Categoria Diamante 

Pelo quarto 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 29/11/2019, durante o XXI Congresso de 
Direito Notarial e de Registro, promovido pela Anoreg-BR, 
em Aracaju-SE. 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.

Aniversariantes do 
Mês

 Colaboradores: 
Dra. Maria Luíza

Amanda
Érica
Lucas

Em comemoração ao 
aniversário dos 

colaboradores Érica e 
Lucas, os demais 
colaboradores da 

Serventia deixaram várias 
mensagens em suas 
mesas, escritas pelos 
mesmos, fazendo uma 

bela e singela homenagem 
aos colegas de trabalho.

Capacitação dos Colaboradores do Ofício 
de Registro de Imóveis de Barra Velha/SC

A Colaboradora 
Bruna recebeu o 
Certificado de 

Reconhecimento 
do Oficial Dr. Daniel 

Boabaid, pelo 
destaque nas 

atividades 
desempenhadas 

nos meses de 
Setembro e 

Outubro de 2019.

Café com Oficial
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.

Treinamento Postural
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.

O Ofício de Registro de Imóveis de 
Barra Velha-SC aderiu a campanha 

Novembro Azul.

No mês de 
Novembro os 

colaboradores do 
Ofício de Registro 

de Imóveis de 
Barra Velha 

realizaram um 
Curso de 

Formação de 
Brigadista 

Voluntário.

No dia 02/11/2019, os colaboradores do Registro 
de Imóveis juntamente com o Oficial o Dr. Daniel 

Boabaid tiveram um dia de muita diversão e 
descontração no parque de diversão Beto Carrero 

World.
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