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Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado
AUniversidade Federal do Rio Grande - FURG, realizará Contratação de Excepcional
Interesse Público através de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PROFESSOR. As inscrições estarão abertas no período de 03 a 07/07/2017.
1 – FACULDADE DE MEDICINA: Anatomia Humana; Anatomia Fundamental;
Anatomia Humana I; Anátomo-Fisiologia Humana; Fundamentos de
Anatomia Humana.
3–CENTRODECIÊNCIASCOMPUTACIONAIS:SinaiseSistemas;SistemasdeAutomação.
O edital na íntegra encontra-se no sítio eletrônico www.progep.furg.br.

Profª Drª Cleuza Maria Sobral Dias
REITORA
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EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA EXTRAJUDICIAL
LEI 9.514/97

1ª Leilão/Praça: 26 de junho de 2017- 14:00 Horas - 2ª Leilão/Praça: 10 de julho de 2017- 14:00 Horas
LOCAL: Avenida Brasil Leste, 1815, Bairro Petrópolis, Passo Fundo/RS

LEANDRO FERRONATO, Leiloeiro Oficial, devidamente matriculado sob n.º127/96 JUCERGS , estabelecido à Avenida
Brasil Leste, n.º 1815, Bairro Petrópolis, Passo Fundo/RS, faz saber a todos que, devidamente autorizado pela Cooperativa de
Crédito Rural com Interação Solidária da Quarta Colônia – CRESOL Quarta Colônia, em decorrência da consolidação da
propriedade do imóvel em seu favor, no contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado por Vanderley Bajotto e
Solange Bajotto, promoverá a alienação no dia, hora e local supracitados, do seguinte bem:

“Área rural constante da matrícula n.º 1.010 do CRI da Comarca de Júlio de Castilhos/RS: Uma fração de terras de
campo, com área de 28,25 HÁ, dentro de um todo maior de 759,6780 HÁ, situada no lugar denominado Fazenda do Leão, no
município de Pinhal Grande-RS, confrontando: ao Norte, e, ao Sul, com terras da Sucessão de Amélia Moreira Ribas e com terras
de João Salles Bevilacqua; ao Leste, com terras de Saulo Salles Bevilacqua; e, ao Oeste, com terras de João Salles Bevilacqua
e terras de Francisco Salles, e as benfeitorias descritas no caput da matrícula 1.010 do CRI da Comarca de Júlio de Castilhos/RS.
Avaliado em R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).

No Primeiro Público Leilão, não será aceito lance inferior ao valor da avaliação do imóvel.
Caso não haja licitante(s), no Segundo Público Leilão, o imóvel será vendido pelo maior lance oferecido, atendendo o lance

mínimo de R$ 436.086,83 (Quatrocentos e trinta e seis mil oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), equivalentes ao
valor da dívida dos Devedores Fiduciantes, Vanderley Bajotto e Solange Bajotto, calculados conforme planilha, segundo a
legislação em vigor, a ser atualizado quando dos pregões.

Ressalta-se que o imóvel descriminado foi adquirido pela consolidação de propriedade fiduciária e retomado pela vendedora
nos termos da Lei 9.514/97, estando atualmente a propriedade consolidada em nome deste.

DOS LANCES: Primeiramente serão lidos possíveis lances encaminhados ao Leiloeiro Oficial por meio eletrônico (E-Mail:
leandro@annex.com.br). Ressaltando que se houverem lances presenciais, em dia, hora e local descritos no cabeçalho, em
igualdade de condições estes terão preferência.

FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em espécie ou cheque nominal à CRESOL – Cooperativa de Crédito Rural com Interação
Solidária da Quarta Colônia; e eventuais outras formas de pagamento dependerão de autorização expressa da alienante.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: No percentual de 3% (três por cento) sobre o valor arrematado, a ser quitada pelo
Licitante/Comprador ou Adjudicante.

MAIORES INFORMAÇÕES: poderão ser obtidas pelo Fone/Fax (54) 3313-6708 ou pelo site: www.ferronatoleiloes.com.br e
E-Mail: leandro@annex.com.br.

Para que chegue ao conhecimento de todos e para que não possam arguir desconhecimento, foi expedido o presente Edital,
a ser publicado e afixado na forma da Lei que institui a Alienação Fiduciária de Coisa Imóvel (Lei 9.514/97).

LEANDRO FERRONATO - Leiloeiro Oficial

PublicaçõesLegais anuncie: anuncios@correiodopovo.com.br | (51) 3216.1620

Tornamos público, para conhecimento dos
interessados que, na Unidade de Licitações e
Compras, do Banrisul, localizada na Rua General
Câmara, 156, 4º andar, Centro – Porto Alegre/RS,
nesta Capital, será realizada Licitação para
aquisição do objeto a seguir discriminado:
Tomada de Preços - Nº 0000525/2017 - Tipo:
Menor Preço Data abertura: às 14h00min do dia
11/07/2017
Objeto: Execução de obras civis, instalações
elétricas, lógicas e mecânicas na Agência
Espumoso.
O edital respectivo encontra-se à disposição dos
interessados, no endereço antes mencionado,
das 10 horas às 16 horas, ou através do site:
www.banrisul.com.br.

Porto Alegre, 22 de junho de 2017.
BANCODOESTADODORIOGRANDEDOSULS.A.

AVISO DE LICITAÇÃOA Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela
Portaria n. 81.867, de 07 de novembro de 2016, torna público, para conhecimento dos
interessados, que:

1. Realizará as seguintes Licitações:
Pregão Eletrônico 117/2017- do Tipo Menor Preço Unitário para REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO SOB MEDIDA
DESTINADO À PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA -PROINFRA/
UFSM. Entrega das propostas a partir do dia 22.06.2017 às 8 horas, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura da proposta 04.07.2017 às 9 horas no
site www.comprasgovernamentais.gov.br.

2. Os editais completos poderão ser retirados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.ufsm.br, ou no endereço: Prédio da
Administração Central, sala 657, 6o andar, Cidade Universitária, Santa Maria, RS,
fone (55)3220 8189, no horário de expediente externo da Universidade.

Santa Maria, 22 de junho de 2017
Jayme Worst

Coordenador de Licitações

EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
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EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
A Câmara de Vereadores de Santa Maria, RS, por meio do Seu Presidente ADMAR EUGENIO
POZZOBOM, faz saber que se encontra aberto o seguinte processo licitatório: - Processo nº 70,
Pregão Presencial nº 10, do tipo menor preço por item, referente à contratação de serviços de
imprensa oficial em jornal diário de grande circulação estadual, em atendimento ao princípio
da ampla divulgação e cumprimento do disposto no artigo 21, III, da Lei Federal nº 8.666/93.
Data de abertura: 07/07/2017, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Câmara. Local: Rua Vale
Machado, nº 1415, Bairro Centro, Santa Maria, RS. O edital completo pode ser encontrado no
endereço supracitado, com a Comissão Permanente de Licitações, ou na página.
http://www.camara-sm.rs.gov.br/, no menu Licitações. Informações pelo telefone: (55)3220-7212.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE SANTA MARIA CENTRO DEMOCRÁTICO

ADELMO SIMAS GENRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL - SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA

COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE

MINERAÇÃO
CGC/MF 92.724.145/0001-53

CGC/TE 096/2076228
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Convocamos os senhores acionistas a
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária,
no dia 28 (vinte e oito) de junho de 2017, às
09:00 horas, na sede desta Companhia, situada
na Rua Botafogo 610, nesta Capital, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Eleição de membro titular e suplente do
Conselho de Administração;

2. Eleição de membro suplente do Conselho
Fiscal;

3. Outros assuntos de interesse da Companhia.
Porto Alegre, RS, 20 de junho de 2017

Artur José de Lemos Junior
Representante do Acionista Controlador,

Estado do Rio Grande do Sul

YURI KADOBNOV / AFP / CP

Alemanha e Chile fazem hoje
o principal confronto da segun-
da rodada da Copa das Confede-
rações, em jogo do Grupo B, a
partir das 15h (horário de Brasí-
lia), na Arena Kazan. As duas
seleções venceram na estreia.

Os atuais campeões do mun-
do, que estão na Rússia com um
time reserva, bateram a Austrá-
lia com dificuldade, 3 a 2. Já os
bicampeões da Copa América
venceram Camarões por 2 a 0.

O Chile, aliás, conforme seu
presidente Arturo Salah, estuda a
possibilidade de o país se candida-
tar a sediar a Copa do Mundo de
2026 em conjunto com vizinhos sul-
americanos que se disponham.

Ainda hoje, mais cedo, às 12h
(de Brasília), Austrália e Cama-
rões se enfrentam em São Peter-
sburgo, na Arena Zenit.

Alemanhae
Chile emcampo

JOGÃO

C
om um gol de cabeça de
Cristiano Ronaldo aos oi-
to minutos do primeiro
tempo, a seleção de Por-

tugal derrotou a Rússia por 1 a
0, ontem, na Arena Otkrytie, em
Moscou, pela segunda rodada
do Grupo A, e se aproximou da
classificação às semifinais.

O atacante admitiu que o seu
time sofreu com a pressão russa
no segundo tempo, mas avaliou
que os portugueses foram supe-
riores. “Nós jogamos contra um
time que atuava em casa, com o
apoio da torcida, uma equipe
que nos pressionou. Mas fomos
muito melhores”, garantiu.

Ainda ontem, pela mesma

chave, o México levou um susto,
mas venceu de virada a Nova Ze-
lândia por 2 a 1, no Estádio
Olímpico de Fisht, em Sochi.

A equipe da Oceania saiu na
frente com gol de Wood, aos 42
do primeiro tempo. Na etapa fi-
nal, Jimenez igualou aos 9 e Pe-
ralta fez 2 a 1 aos 27. Com o re-
sultado, o México encaminhou a
vaga às semifinais.

Os mexicanos têm 4 pontos e
dividem a liderança da chave
com Portugal, também 4 pontos.
Os russos estão em terceiro,
com 3 pontos, e a Nova Zelândia
está eliminada. A última rodada,
no sábado, terá Portugal x Nova
Zelândia e Rússia x México.

BASQUETE

ESPORTES

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Portugal e México vencem
Seleções lideramgrupo aumarodadado fim.Rússia precisavencerMéxicopara avançar

Cristiano Ronaldo marcou, de cabeça, o único gol do jogo contra a Rússia

CBBanunciafim
desuspensão

A Federação Internacional de
Basquete (Fiba) retirou ontem as
sanções impostas à Confederação
Brasileira de Basquetebol (CBB)
por problemas administrativos re-
ferentes à gestão do ex-presiden-
te Carlos Nunes. O fim da suspen-
são significa que todas as sele-
ções, de base e adultas, e clubes
brasileiros podem participar de
competições internacionais.

O fim da suspensão ainda es-
tá condicionado ao cumprimento
de alguns itens até o próximo
dia 21 de julho. O anúncio foi fei-
to pelo novo presidente da enti-
dade, Guy Peixoto Jr., por meio
de uma carta publicada no site
oficial da CBB. No comunicado, o
presidente afirma que “trata-se
de um dia a ser comemorado”.


