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O LEILOEIRO OFICIAL Sergio Lipinski Brandão Júnior, matrícula nº 290/2013, 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 15 de maio de 2017, às 14 horas, na Praça Xavier Ferreira, nº 430, conj. 303, Bairro Centro,
Rio Grande/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 30 de maio de 2017, 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, o
imóvel: Casa de alvenaria nº 4, Condomínio Residencial Horizontal Renascer, Av. Major Carlos Pinto, nº
767, Bairro Cidade Nova, Rio Grande/RS, sendo a segunda do lado direito de quem entra na rua interna do
condomínio, com42,0240m² de área privativa coberta, 49,7760m² de área privativa descoberta, e 16,0875m²
de área de uso comum, a qual possui 107,8875 m² da fração ideal do terreno e o qual corresponde o
coeficiente de proporcionalidade de 0,1250, e seu terreno próprio, localizado no quarteirão formado pelas
avenidas Major Carlos Pinto e Rheingantz, e ruas Allan Kardec e Vasco da Gama, medindo 30,00 m de
frente ao Oeste, pela avenida Major Carlos Pinto, por 28,77 m de extensão da frente ao fundo, até entestar
a Leste, com terrenos de Agropecuária Tamandaré, confrontando pelas divisas Norte e Sul com terrenos
da Companhia Inca Têxtil Industrial, localizado distante 289,50 m da esquina da Av. Rheingantz. Objeto da
matrícula nº 46.398 do Registro de Imóveis de Rio Grande/RS. 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. Imóvel ocupado.
PAGAMENTO: À VISTA; COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5%; CONTRATO Nº 693.056855.26; VALOR:
1º leilão: R$ 196.401,92; 2º leilão: R$ 146.865,64 (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). FIDUCIANTES: Lélis Antônio Linhares Maciel e Marta Eliane
Marques Maciel. INFORMAÇÕES: Com o leiloeiro Sergio Lipinski Brandão Júnior, escritório Praça Xavier
Ferreira, nº 430, conj. 303, Bairro Centro, Rio Grande/RS, telefones (53) 3202-1400 e (53) 99151-7596, ou
com o Banrisul pelos telefones (51) 3025-5668, 3025-5788 e 3025-5800, das 09h às 17h.

Porto Alegre, 05 de maio de 2017.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
17/13042

OBancodoBrasil S.A., conformeautorizaçãoconcedidapor intermédiodaPortariaMFnº202,
de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de
2011 e o contrato de financiamento entre este agente financeiro e o(s) mutuário(s) abaixo
identificado(s), após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa
postal (AR), NOTIFICAPOR OPERAÇÃO INADIMPLIDADE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a
não liquidação da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de publicação deste Edital, resultará no encaminhamento de processo à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional – PGFN, para inscrição emDívidaAtiva da União e tornará passível de
inscrição noCadastro Informativo deCréditos nãoQuitados doSetor Público Federal –Cadin.
Para realização dos pagamentos devidos, o devedor deverá se dirigir à dependência
do Banco responsável pela operação.

Nome CPF / CNPJ Nº Operação
Alceu Dos Santos 481.404.490-91 17/13970-8
Andre Luis Pranke 015.673.030-80 40/02558-6
Aneli Pagel 897.774.840-20 40/00498-8
Anelido Medina 695.824.750-72 40/01870-9
Asterio Pagel 638.434.550-15 40/00498-8
Cenira Da Cruz Medina 737.552.490-49 40/01870-9
Edegar Popiopek 979.370.960-04 40/02685-X
Eloi Konrad 569.850.960-34 17/13931-7
Elton Graff 025.427.190-12 40/02589-6
Espolio De Enio Luiz Scherer 157.687.910-00 40/00733-2
Fatima Janir Dias Dos Santos 674.633.630-15 17/13970-8
Gismar Schussler 004.163.210-97 40/02312-5
Joel Da Costa Amaral 005.849.000-07 40/03406-2
Leandro Cesar Overbeck 015.444.360-33 40/00257-8
Luiz Da Silva 343.484.760-04 20/90040-6
Maria Pacheco 373.463.260-91 40/01353-7
Marli Fatima De Oliveira Mueller 001.733.970-77 40/02585-3
Ricarda Joelma Schultz 715.114.230-72 20/09031-5
Rosimere Nicaretta Overbeck 015.251.870-31 40/00257-8
Sergio Valdir Mueller 975.620.170-34 40/02585-3
Sidinei De Oliveira 003.189.980-33 40/00694-8
Susana Rodrigues Bueno 001.961.570-13 40/02162-6
Tiago Antonio Weber 332.912.058-47 40/02012-6
Veroni Da Gloria Konrad 985.582.340-00 17/13931-7

Maurício Menna Barreto Cordeiro
Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 019/2017
Registro de Preços para SRPAquisição eventual de biorremediador a base de bactérias. UASG 245209. Total de itens licitados 1.

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 09/05/2017 às 08h00 horas no site www.comprasnet.gov.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 19/05/2017, às 09h00 horas no site www.comprasnet.gov.br

Otmar Lunkes Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
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A Justiça Federal do RS reali-
za amanhã evento comemorativo
aos 50 anos de sua reinstalação. A
programação inclui o lançamento
de um livro com decisões judiciais
marcantes e um bate-papo com as
presenças do ministro aposentado
do Superior Tribunal de Justiça
Gilson Dipp, a desembargadora fe-
deral Salise Sanchotene e o juiz fe-
deral Loraci Flores de Lima. A so-
lenidade começa às 15h. Serão lan-
çados ainda a terceira edição da
cartilha “Juiz Federal: Satisfação
em conhecê-lo”, um selo personali-
zado e um carimbo comemorativo
que serão usados pelos Correios.

Comemoração
dos50anos

O Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-RS), por meio de sua Esco-
la Judiciária Eleitoral do Rio
Grande do Sul (EJE-RS), promo-
verá o evento “Mulheres no Po-
der”, em parceria com a OAB/
RS, a Escola Superior de Advo-
cacia e a Comissão Estadual da
Mulher Advogada, no dia 15, a
partir das 13h30min. A proposta
é compor três mesas de debate:
“Mulheres na Política”, “Mulhe-
res nas Instituições” e “Mulhe-
res Empreendedoras”. O objeti-
vo é discutir a experiência real
das mulheres diante dos entra-
ves culturais e sociais.

JFRS

O presidente da Associação
dos Juízes do Rio Grande do Sul
(Ajuris), Gilberto Schäfer, foi
reeleito para conduzir a União
Gaúcha em Defesa da Previdên-
cia Social e Pública por mais
um ano. Schäfer comandou a en-
tidade em 2016. A votação foi
realizada na sede da Ajuris, e
não teve chapa contrária. Os 29
integrantes da União são liga-
dos a entidades de servidores
públicos estaduais como Afocefe/
Sindicato, associações dos De-
fensores Públicos, do Ministério
Público, dos Servidores da Justi-
ça, de Delegados de Polícia e do
Tribunal de Contas do Estado.
Segundo Schäfer, a sua gestão
fará o acompanhamento da re-
forma da Previdência que é pre-
judicial para os trabalhadores e
o setor público. “Esperamos que
os parlamentares, especialmen-
te os da base governista, não se-
jam surdos e escutem a socieda-
de brasileira”, salientou.

TRE-RS

ESPAÇO JURÍDICO

JÉSSICA HÜBLER

C
omeça nesta quinta-feira
o processo eleitoral que
irá definir o novo procu-
rador-geral de Justiça

(PGJ) do Rio Grande do Sul. A
votação se iniciará às 9h do dia
11 de maio e transcorrerá de for-
ma ininterrupta até as 12h do
dia 20 de maio. Pela primeira
vez, a eleição ocorrerá exclusiva-
mente por meio eletrônico, po-
dendo ser realizada em qual-
quer computador conectado à re-
de de informática do Ministério

Público do Rio Grande do Sul
(MP/RS). Em caso de empate no
número de votos para compor a
lista tríplice, será obedecida a
antiguidade na carreira. Persis-
tindo o empate terá preferência
o mais idoso. Encerrada a vota-
ção, a apuração dos votos ocor-
rerá imediatamente, de forma
eletrônica, na presença da Co-
missão Eleitoral.

A posse do novo PGJ está
agendada para 9 de junho, no
Country Club. Os três candida-
tos que estão disputando a che-
fia do MP/RS são os promotores
de Justiça Fabiano Dallazen e
Fernando Cesar Sgarbossa e o
procurador de Justiça Luiz Hen-
rique Barbosa Lima Faria
Corrêa. Apenas dois deles de-
monstraram, de fato, interesse
em ocupar o cargo: Dallazen e
Sgarbossa. Corrêa foi convidado
para compor a lista tríplice que,

na falta de três concorrentes, o
membro mais antigo que não re-
cusar o convite é convocado,
pois pelo menos três nomes pre-
cisam ser enviados.

Nesta quarta-feira, às 17h,
ocorre um debate entre Dalla-
zen e Sgarbossa na Sala do Con-
selho Superior do Ministério Pú-
blico, em Porto Alegre. O encon-
tro, que será mediado por repre-
sentante da Associação do MP/
RS (AMP/RS), será aberto a to-
dos os membros ativos do MP.

A lista tríplice será entregue
ao governador do Estado, José
Ivo Sartori, pelo atual procura-
dor-geral de Justiça, Marcelo Le-
mos Dornelles, acompanhado pe-
la Comissão Eleitoral, no primei-
ro dia útil após a eleição. A par-
tir das indicações da lista trípli-
ce, caberá ao governador esco-
lher quem assumirá o cargo pa-
ra a gestão do biênio 2017/2019.

AJURIS

Asmulheres
nas instituições

espacojuridico@correiodopovo.com.br
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