NOTÍCIA
Domingo tem Gre-Nal no Carlos Denardin
O Rotary Clube Santa Rosa
Cruzeiro promove neste domingo, 15, o Gre-Nal 12 Horas de Solidariedade. A programação será desenvolvida
das 08h às 20h. O dia reserva
ainda outras atrações, entre
elas, mateada com a Erva
Terra-Nativa, passeio ciclístico coordenado pela Casa dos
Consertos, torneio de bola
na trave e bolita. As crianças
poderão se divertir nos brinquedos do SESC, que estarão
disponíveis todo o dia.
A promoção tem por objetivo arrecadar alimentos.
Em 2017, foram arrecadados
1.500 Kg. Nesta edição, as
entidades beneficiadas são:
Pastoral da Criança, ABEFRA,
AVIPAE, Vó Ondina, CASF e
APADEV. Os atletas que irão
participar dos jogos contribuirão com 5 Kg de alimentos. Aos demais, pede-se 1 Kg.
Um dos grupos confirmados para o evento é Amigos
do Futebol do Soccer Club, do
Km 03. A equipe foi fundada
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PUBLICAÇÕES
VILSON FRANCISCO DA SILVEIRA e JONAS DA SILVEIRA tornam público que
estão requerendo à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Prefeitura Municipal de Santa Rosa RS a Licença de Operação Renovação à atividade: CODRAM:
114,24 CRIAÇÃO DE SUINOS – TERMINAÇÃO- COM MANEJO DE DEJETOS
LIQUIDOS, Na localidade de KM 5 interior Santa Rosa.
Clarice Kruger Nikel comunica a perda de um bloco de Produtor Rural,
em nome da comunicante, bloco de série 177, número 459991, referente
à Inscrição Estadual número 110/1077627. Registra para os devidos fins
bem como para regularizar a situação. E o registro. Ocorrência 2643/2018
Daiana Feiten comunica a perda do bloco do produtor rural série 092,
número 382281, referente à Inscrição Estadual 110/1065521. Registra o
fato para fins de baixa do referido bloco. N.M. Ocorrência 303/2018
Neldo Nikel comunica a perda de dois blocos de Produtor Rural, ambos de série 182, número 679091, referentes à Inscrição Estadual número
110/1044290 em nome do comunicante. Registra para os devidos fins, bem
como para regularizar a situação. E o registro. Ocorrência 2642/2018

em 2013. Os primeiros jogos
ocorreram no Ginásio Dom
Bosco. Em seguida, passou a
atuar no campo sintético denominado Tapetão, no Bairro
Sulina. Mais tarde, e de forma
definitiva, os amigos adota-

ram o Soccer Club, de propriedade de Jorge e Maicol
Müller, como sua nova casa.
“No domingo, estaremos nos
unindo com outras equipes
e entidades com o mesmo
propósito, que é minimizar o

sofrimento das pessoas. Esperamos que todos contribuam
com alimentos e que tenhamos um dia marcado pelo
respeito e solidariedade”,
destaca Luis Carlos Volkmer,
integrante do grupo.

FEMA conquista a
3ª Copa Tucunduva de Futsal
A terceira edição da Copa Tucunduva de Futsal foi
realizada no final de semana, 07 e 08, e contou com
participação de 40 equipes de 13 municípios: Tucunduva, Santiago, Itaqui, Uruguaiana, Alegrete, Santo
Ângelo, Santa Rosa, Sarandi, Panambi, Carazinho,
Novo Machado, Ijuí e Catuípe. O número de atletas
passou de 500, nas categorias Sub-07, 09, 11, 13 e 15.
O evento foi coordenado por Dejaime Francisco Turra, diretor do Futuros Craques Eventos Esportivos.
A FEMA esteve na competição, representada por
equipes nas categorias Sub-09 e 13. Na Sub-09, o time
foi campeão com vitória nos pênaltis por 4 x 3 contra
a SER Santa Rosa, após empate em 2 x 2 no tempo
normal. Enzo Smaniotto foi o jogador destaque.

Copa Óptica Santa Rosa
/Fecopel começa na segunda
Terá início na segunda-feira, 16, a Copa Óptica Santa Rosa/Fecopel de Futebol Sete. A competição terá participação de 11 equipes, distribuídas em três chaves. Os jogos estão programados para o campo da sede campestre do
Clube Concórdia (Caça e Pesca), a partir das 19h.
Na terça-feira, 10, Redêncio Welter, da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte,
coordenou um encontro com os representantes
das equipes inscritas para tratar sobre fórmula
de disputa e sorteio das chaves. Serão distribuídos R$ 3.200,00 em prêmios, mais troféus

e medalhas.
A primeira rodada terá: Pereira Futebol Clube x Club Car/Extinsolda/Stara/Adri Lanches,
Associação Esportiva Planalto x Gráfica
AGE/Mercado Sanagiotto e Posto 3 Palmeiras/Hotel Villa Romana x Nacional
Esporte Clube Quarta-feira, 18/04: Pollo
Automotiva/Papparella x Nacional “A”,
Club Car/Extinsolda/Stara/Adri Lanches
x Nacional Esporte Clube e Esporte Clube
Villa/Tapetão x Confraria Desportiva/Farmácia Planalto/Casa Clima.

AMISTOSOS: sábado, 14, veteranos: Guarani x União da Vila Oliveira (Pessegueiro), Bengala x Nacional de Barracão (Campina das Missões), Grêmio Central x Fim de Carreira de Santo
Cristo (Vila Oliveira), Noroeste x Farroupilha de Reginaldo (Rincão dos Rolin); domingo, 15:
Esportivo x Esporte Clube Central (Bela União) e Nacional da Vila Agrícola x Chapecoense do
Bairro Cruzeiro (Vila Oliveira).
CAMPO – as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, aspirantes e
titulares, podem ser feitas até o dia 23 de abril. A competição terá coordenação da Secretaria
de Desenvolvimento da Cultura e Esporte. Na quarta-feira, 25, às 18h30min, na Biblioteca
Pública Olavo Bilac, acontecerá um novo encontro entre organizadores e representantes das
equipes , no qual irão tratar sobre disciplina e arbitragem.
TRUCO – está marcado para 21 de abril o 1º Torneio de Truco Os Lagartos. Será a partir das 17h, no Clube Concórdia. Os três primeiros colocados dividirão R$
5.000,00 em dinheiro. A inscrição custa R$ 120,00. Contatos com Augusto (9 9972
8041).
SESI – as finais do futebol sete ocorrem neste sábado, 14, a partir das 15h. Os jogos:
Stara x AGCO (máster) e Stara x John Deere (livre). Semifinal: Stara 5 x 1 Alibem “A”
e Netz 0 x 2 John Deere.

Edital de Venda de Imóveis Rurais da Recuperação Judicial da
BERTÉ & CIA LTDA – ME.
A Administração Judicial Albarello & Schmitz – Sociedade de Advogados, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo
Juízo da Recuperação Judicial BERTÉ & CIA LTDA – ME, processo de nº 028/1.11.0004947-5, vem por meio deste anunciar a venda de:
LOTE 1: direito de posse sobre a área de 7,81 hectares, registrada sob o número R-3/1.658 do CRI de Tuparendi/RS, e direito de posse
sobre a área de 2,5 hectares, contínua à área anterior, situadas na localidade de Campo Alegre, município de Porto Mauá/RS, fazendo
divisa a oeste com Nerci Monegat, a norte com Dorvile Ferrari, a leste com Justina Rigon Golin e a sul com Ivanildo Pizoni; VALOR DE
AVALIAÇÃO DO LOTE 1: R$ 356.895,00. LANCE MÍNIMO DO LOTE 1: R$ 220.500,00. LOTE 2: direito de posse sobre a área de 2
hectares, localizada em São Marcos, município de Tuparendi/RS, composta de uma casa e um pavilhão, ambos de alvenaria. VALOR
DE AVALIAÇÃO DO LOTE 2: R$ 290.000,00. LANCE MÍNIMO DO LOTE 2: R$ 200.000,00. LOTE 3: áreas de 12,5 hectares e de 14,3
hectares, registradas sob as matrículas de números 2920 e 2123, respectivamente, do CRI de Santo Cristo/RS, ambas situadas na
localidade de São Valentim, município de Alecrim/RS; VALOR DE AVALIAÇÃO DO LOTE 3: R$ 253.260,00. LANCE MÍNIMO DO LOTE
3: R$ 124.950,00. LOTE 4: imóveis matriculados sob os números 13 e 1445, registrados no CRI de Tuparendi/RS, totalizando 39,2
hectares, gravados por hipoteca em favor da Camera Agroalimentos S.A., a qual será liberada nos termos do Plano de Recuperação
Judicial homologado. Imóvel nº 13 confronta ao Norte com caminho vicinal, ao Sul com o Lajeado Mundeo, a leste com o lote rural nº
86 e a oeste com o lote rural nº 87. Imóvel nº 1445 confronta ao Norte com o lote nº 85 e caminho vicinal, ao Sul com terras do lote nº
86, a leste com o lote nº 85 e Lajeado Mundeo, e a oeste com o lote nº 87 e caminho vicinal. VALOR DE AVALIAÇÃO DO LOTE 4: R$
1.481.760,00. LANCE MÍNIMO DO LOTE 4: R$ 750.000,00. DO LOCAL E ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser
entregues sob recibo, em envelopes lacrados, no Cartório da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa – RS, sito a rua Buenos Aires,
919 - Centro, Santa Rosa - RS, 98900-000, no horário de funcionamento. O prazo para a entrega das propostas será até as 14 horas do
dia 15/05/2018. A proposta deverá conter a identificação do proponente (nome completo, CNPJ ou CPF e RG do representante legal,
bem como endereço para correspondência), o preço a ser ofertado deverá estar expresso em Reais e deverá conter de forma detalhada
as condições de pagamento. ENCARGOS: É encargo do adquirente o recolhimento do Imposto de Transmissão da Propriedade (ITBI),
bem como o pagamento das demais despesas e emolumentos para o registro da aquisição nos órgãos competentes. CONDIÇÕES DA
ARREMATAÇÃO: Dar-se-á preferência à proposta que ofertar o melhor preço a ser pago à vista. No caso de empate entre as melhores
propostas, os proponentes serão chamados para ofertarem lances orais a partir do valor das propostas vencedoras. No caso de modalidade de pagamento a prazo, serão consideradas válidas somente as propostas com entrada mínima de 50% (cinquenta por cento) do
valor e o saldo em até 12 (doze) meses, caso em que o proponente deverá especificar a quantidade de parcelas, datas de vencimento
e índice de correção monetária pretendidos. Após eleita a proposta vencedora, o proponente será intimado em até 15 (quinze) dias para
firmar compromisso de compra e venda e realizar o respectivo pagamento, através de guia de depósito em conta judicial vinculada ao
processo. Uma vez firmado o auto de arrematação pelo vencedor do lance, ficará o mesmo ciente que, em caso de inadimplemento
do preço ou desistência fora das hipóteses previstas no art. 903, §5º, do CPC, sob pena de incorrer em multa de 20% (vinte por cento)
do valor do lance. Aos adquirentes das áreas de posse será outorgado Termo de Cessão Posse, acompanhado dos respectivos títulos
aquisitivos. Os bens acima relacionados foram dados em pagamento pelos respectivos donos e posseiros ao concurso de credores da
Recuperação Judicial de BERTÉ E CIA LTDA. – ME, nos autos do processo nº 028/1.11.0004947-5, que tramita perante a 3ª Vara Cível
da Comarca de Santa Rosa/RS, cujos valores de avaliação e de lance mínimo foram definidos pela Assembleia Geral de Credores,
conforme Atas lavradas em 01/12/15 e 24/11/17. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: A abertura das propostas será realizada pelo Juiz,
ou por quem este designar, no dia 17/05/2018, às 14 horas, na Sala de Audiências nº 703, 7º andar, do Fórum de Santa Rosa – RS.
DAS INFORMAÇÕES: Na sede da filial da Administradora Judicial, sito a Rua Horizontina, 1294, centro, Três de Maio – RS ou através
do telefone (55) 3535.1282 em horário comercial. Santa Rosa/RS, 13 de abril de 2018.

