
18 | QUARTA-FEIRA,20 de abril de 2022 CORREIO DO POVO

EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL

0013014/2022

O LEILOEIRO OFICIAL Odilson Fumagall i Avi la , matr ícula nº 0357,

autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL S.A. - Banrisul, torna público que submeterá à venda, para pagamento

da dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97

e regulamentação complementar, e observadas as condições do contrato de

empréstimo, em Primeiro Público Leilão no dia 28/04/2022, às 14:00 horas,

no endereço: Avenida Brasil n° 627, Bairro Centro, Caiçara/RS, e pelo site www.

fumagallileiloes.com.br, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda

(valor de avaliação estipulado em contrato) e, não alcançando êxito neste, em

Segundo Público Leilão no dia 13/05/2022, no mesmo horário e local, pelo

lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço mínimo equivalente

ao montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo devidamente

atualizado na data do leilão, dos imóveis:

- Casa de alvenaria, área de 144,57 m², e respectivo terreno, área de 489,60

m², sito na rua Antônio Trevisan, nº 174, Caiçara - RS. Objeto da matrícula n°

12.395 do R.I de Frederico Westphalen-RS. Imóvel ocupado. *;

Valor: 1º leilão: R$ 281.154,03; 2º leilão: R$ 140.578,00 **;

Fiduciante: Maicon José Moraes;

Contrato: 09305655020;

* - O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença

existente entre o imóvel e sua documentação não poderá ser invocada como

motivo para compensação, quer no preço, quer nas condições de pagamento,

correndo ainda por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e os meios

necessários à sua desocupação. A respectiva escritura pública de compra

e venda deverá ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

arrematação, não sendo permitido retardar essa formalização sem que haja

impedimento legal para tanto, devendo, nesse caso, os encargos de condomínio

e IPTU do imóvel serem imediatamente assumidos pelo arrematante. Estando o

imóvel desocupado, a entrega das chaves ao arrematante fica condicionada a

apresentação de comprovante de que a respectiva escritura de compra e venda

foi encaminhada para registro no Ofício de Registro de Imóveis competente.

** - Valor corrigido pela aplicação de coeficiente de atualização monetária

idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança mantidos

nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos

– SBPE, mais despesas previstas no Art. 27, § 2º da Lei 9.514, de 20 de

novembro de 1997).

Pagamento: À vista, mediante transferência bancária proveniente de conta de

titularidade do arrematante;

Comissão do Leiloeiro: 5%;

Informações: Com o leiloeiro Odilson Fumagalli Avila, endereço: Rua Aparício

Borges, n° 244, Sala Comercial Térrea n° 05, Bairro Centro, Frederico Westphalen/

RS, telefones: (55) 9 8403-1920, (55) 9 9944-7586 ou com o Banrisul pelos

telefones (51) 3215-4521, 3215-4525 e 3215-4516, das 08h às 17h.

Porto Alegre, 18 de abril de 2022.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. –

BANCO MÚLTIPLO

CNPJ/MF N.º 74.828.799/0001-45

NIRE 43300035441

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Novo Banco Continental

S.A. – Banco Múltiplo, atendendo aos preceitos

estatutários, vem convocar os acionistas da Com-

panhia para participarem da Assembleia Geral Or-

dinária e Extraordinária, que será realizada no dia

26 de abril de 2022, às 15 horas, na sede social da

Companhia, situada na Rua Uruguai, nº 155, con-

junto 1308, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP

90010-140, a fim de discutir e deliberar acerca da

seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária – Ordem do dia

I – Exame e aprovação do relatório anual da Dire-

toria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações

financeiras encerradas em 31/12/2021;

II – Eleição para composição da nova Diretoria

III – Deliberação acerca da destinação do lucro lí-

quido do exercício;

IV – Fixação da verba global de remuneração dos

membros da administração;

V - Assuntos de interesse social.

Assembleia Geral Extraordinária – Ordem do dia

I - Aprovar a reforma do Estatuto Social para au-

mento do Capital Social.

Porto Alegre, 11 de abril de 2022.

Fernando Daniel Herrero Portillo –

Diretor Presidente

EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL

0013015/2022

O LEILOEIRO OFICIAL Marcelo Neves Matos, matrícula nº 0207, autorizado

pelo Credor Fiduciário BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

S.A. - Banrisul, torna público que submeterá à venda, para pagamento da

dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97 e

regulamentação complementar, e observadas as condições do contrato de

empréstimo, em Primeiro Público Leilão no dia 28/04/2022, às 14:00 horas,

no endereço: Rua União, n° 994, Parada 48, Bairro Sumaré (Escritório do

leiloeiro), Alvorada/RS, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda

(valor de avaliação estipulado em contrato) e, não alcançando êxito neste, em

Segundo Público Leilão no dia 13/05/2022, no mesmo horário e local, pelo

lance maior oferecido, desde que igual ou superior ao preço mínimo equivalente

ao montante da dívida e demais encargos e obrigações, tudo devidamente

atualizado na data do leilão, dos imóveis:

- Um prédio de alvenaria, área de 129,68m², com respectivo terreno, área

175,00m², sito na Rua Águias, n° 377, Alvorada-RS. Objeto da matrícula 24.023

do R.I de Alvorada-RS. Imóvel ocupado. *;

Valor: 1º leilão: R$ 300.000,00; 2º leilão: R$ 506.932,53 **;

Fiduciante: Alessandro de Campos;

Contrato: 09302205466;

* - O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença

existente entre o imóvel e sua documentação não poderá ser invocada como

motivo para compensação, quer no preço, quer nas condições de pagamento,

correndo ainda por conta do arrematante as despesas, a iniciativa e os meios

necessários à sua desocupação. A respectiva escritura pública de compra

e venda deverá ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

arrematação, não sendo permitido retardar essa formalização sem que haja

impedimento legal para tanto, devendo, nesse caso, os encargos de condomínio

e IPTU do imóvel serem imediatamente assumidos pelo arrematante. Estando o

imóvel desocupado, a entrega das chaves ao arrematante fica condicionada a

apresentação de comprovante de que a respectiva escritura de compra e venda

foi encaminhada para registro no Ofício de Registro de Imóveis competente.

** - Valor corrigido pela aplicação de coeficiente de atualização monetária

idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança mantidos

nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos

– SBPE, mais despesas previstas no Art. 27, § 2º da Lei 9.514, de 20 de

novembro de 1997).

Pagamento: À vista, mediante transferência bancária proveniente de conta de

titularidade do arrematante;

Comissão do Leiloeiro: 5%;

Informações: Com o leiloeiro Marcelo Neves Matos, endereço: Rua dos

Andradas, n° 1155, Conj. 1002, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, telefones: (51)

9 9991-1969, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 3215-4521, 3215-4525 e

3215-4516, das 08h às 17h.

Porto Alegre, 18 de abril de 2022.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

Supermercado Guanabara S.A.

CNPJ n° 94.846.755/0001-55

NIRE 43300037151

CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

realizada no dia 28 de abril de 2022 Convocam-se

os acionistas do SUPERMERCADO GUANABARA

S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária

e Extraordinária, situada na Avenida Itália, 1501

em Rio Grande – RS – CEP 96203-295, para

discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do

dia: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações

Financeiras e o Relatório da Administração

referentes ao exercício encerrado em 31 de

dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação

do lucro líquido do exercício e a distribuição de

dividendos; (iii) outros assuntos de interesse

social. em Assembleia Geral Extraordinária: (i) –

Deliberar sobre o aumento do capital social com a

incorporação de lucros e reservas e consequente

alteração do art. 2º do estatuto social. Rio Grande/

RS, 04 de abril de 2022. Luiz Carlos da Silva

Carvalho - Diretor.

JuventudemudacontraoSãoPaulo

‘É um jogo de 180 minutos e fazemos o 1º tempo em casa’, disse Baptista

n 14h — ESPN 4, La Liga: Atlético
de Madrid x Granada
n 15h45 — ESPN 3, Copa da Ale-
manha: RB Leipzig x Union Berlin
n 16h — ESPN, Premier League:
Manchester City x Brighton
n 16h — ESPN 2, Copa Itália: Ju-
ventus x Fiorentina
n 19h — SporTV, Copa do Brasil:
Atlético-MG x Brasiliense
n 19h — SporTV 2, Copa do Bra-
sil: Fortaleza x Vitória
n 19h — SporTV 3, Copa do Bra-
sil: Tocantinópolis x Athletico-PR
n 19h — ESPN 4, Copa da Liga
Argentina: Talleres x River Plate
n 20h e 22h30 — ESPN 2, NBA:
Brooklyn Nets x Boston Celtics e
Chicago Bulls x Milwaukee Bucks
n 21h30 — SporTV 2, Copa do Bra-
sil: Ceilândia-DF x Botafogo
n 21h30 — Globo e SporTV, Copa do
Brasil: Portuguesa-RJ x Corinthians
n 21h30 — ESPN 4, Copa da Liga
Argentina: Boca Jrs x Godoy Cruz

ESPORTESNA TV

Cristiano Ronaldo não jogou
pelo Manchester United ontem de-
vido a problemas pessoais. Na se-
gunda-feira, ele anunciou que um
de seus filhos gêmeos não nasci-
dos morreu na barriga da mãe de-
les, Georgina Rodríguez. Em An-
field Road, a torcida do Liverpool
fez uma homenagem marcante
ao jogador rival. Aos 7 minutos
do primeiro tempo, a torcida se
levantou e aplaudiu o camisa 7
do United, cantando o hino “Você
nunca caminhará sozinho”.

Já o time do Liverpool não de-
monstrou compaixão e derrotou
o United por 4 a 0, com dois gols
de Salah, um de Díaz e outro de
Mané. Com o resultado, assumiu
momentaneamente o topo da
Premier League, faltando seis ro-
dadas – o City tem dois pontos a
menos e um jogo a menos.

Esportes

Após sofrer goleada no Brasileirão, representante gaúcho busca recuperação na Copa do Brasil

Ú
nico gaúcho ainda vivo
na Copa do Brasil, o Ju-
ventude deve ter mu-
danças para enfrentar

o São Paulo hoje, a partir das
19h30min, em Caxias do Sul, pe-
la rodada de ida da terceira fase.
A partida de volta será em 12 de
maio, às 19h30min, no Morumbi.

Para o jogo de hoje, o técnico
Eduardo Baptista ainda não po-
derá contar com o volante Elton,
com incômodo no joelho, além
do meia Marlon, com lesão mus-
cular na coxa, e o lateral-esquer-
do Moraes, em recuperação de
lesão no tornozelo. Já o volante
Jean Irmer pode estrear.

O zagueiro Vitor Mendes, que
chegou do Atlético Mineiro e fi-
cou no banco na derrota para o
América, também poderá ser es-

calado por Baptista, que confir-
mou mudanças na equipe titular
após a goleada sofrida em Mi-
nas, por 4 a 1. O volante Jean é
outro que pode fazer sua estreia
com a camisa alviverde. O golei-
ro Felipe Alves e o atacante Os-
car Ruíz também são cotados
para começar como titulares.

“É um campeonato bastante
diferente, um jogo de 180 minu-
tos. Vamos pegar um adversário
muito difícil, uma equipe jovem,
bem treinada. Temos que estar
atentos”, comentou Baptista.

O time caxiense confirmou fa-
voritismo nas fases anteriores,
eliminando Porto Velho, de Ron-
dônia, e Real Noroeste, do Espíri-
to Santo. Enquanto o Juventude
busca o bicampeonato, o Tricolor
paulista tenta seu primeiro título.

FERNANDO ALVES / EC JUVENTUDE / CP

Torcida rival
homenageiaCR7

PREMIER LEAGUE
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