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CORREIO DO POVO

esportes

Liga Europa também sorteia

n Além da Liga dos Campeões, a Liga Europa também
conhece seus confrontos de quartas de final hoje. Estão
classificados Valencia (ESP), Napoli (ITA), Chelsea (ING),
Villareal (ESP), Arsenal (ING), Slavia Praga (CZE), Benfica
(POR) e Frankfurt (ALE). Os jogos de ida serão dia 2 de
maio e os da volta no dia 9 de maio.
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LIGA DOS CAMPEÕES

Manhã para conhecer os confrontos
PAU BARRENA / AFP / CP

Sorteio das quartas de
final da competição
acontece a partir das
8h e promete duelos
equilibrados

À

O argentino Lionel Messi, do Barcelona, é um dos grandes candidatos ao título da temporada 2018/19, junto com Juventus, Manchester City e Liverpool

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS CIRCUNSCRIÇÃO DE CANOAS

EDITAL Nº 37/2019

Adelle Ribeiro Coelho Sandri, oficial do Registro de Imóveis de Canoas/RS, vem, através do presente edital, INTIMAR os
Srs. DINOVAN DE MORAES MADRID e SIMONE FOGAÇA DE MARINS, que se encontram em local ignorado, incerto ou
inacessível, a comparecer no Registro de Imóveis de Canoas, situado na Avenida Inconfidência, n° 680, sala 504, Bairro
Marechal Rondon, ou na sede da parte credora, no prazo improrrogável de 15 dias, a contar da última publicação deste
edital, para efetuar o pagamento de dívida garantida por alienação fiduciária, registrada na matrícula n° 135.679, deste
Serviço Registral, referente a Casa nº 97, do Condomínio Residencial Vida Viva Clube Centro, situado na rua Brasil, nº 384,
na cidade de Canoas/RS. Fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) cientificada(s) de que o não cumprimento da obrigação, no prazo
acima, garante o direito de consolidação da propriedade do(s) imóvel(is) mencionado(s) em favor da credora
fiduciária, nos termos do artigo 26, §7º, da Lei nº 9.514/97. Lavro o presente, para ser publicado em jornal local por 3 dias.
Canoas, 14 de fevereiro de 2019. Adelle Ribeiro Coelho Sandri, Oficial de Registro.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
CONCORRÊNCIA
OBJETO: Construção da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Guarani - Salto do Jacuí.
ABERTURA: 15/04/2019, às 10h EDITAL: 0010/2019 PROCESSO: 071501-19.00/12-0
A Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC localiza-se na Av. Borges de
Medeiros, n° 1501, 2° andar – Porto Alegre – RS. Os dados necessários das referidas licitações e
Atas de Registro de Preços estão disponíveis nos sites www.celic.rs.gov.br e/ou
www.compras.rs.gov.br.
Amilton Santos Calovi
Subsecretário CELIC/SEPLAG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO CALÇADO DE SÃO LEOPOLDO E PORTÃO E DO
VESTUÁRIO DE SÃO LEOPOLDO, PORTÃO, DOIS IRMÃOS E IVOTI,CNPJ 96757976/0001-82 vem por meio deste edital,
nos termos do artigo 8º da CF e do artigo 513 da CLT, CONVOCAR TODA A CATEGORIA dos sócios e não sócios do
Sindicato, para Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de março de 2019, na sua sede Rua José Bonifácio, nº
634, centro, São Leopoldo, às 18:00 horas em primeira chamada e 18:30 horas em segunda e última chamada com qualquer
número de presentes. ORDEM DO DIA: 01) Deliberação sobre a previsão ou não de desconto da contribuição Sindical de toda
a categoria representada em favor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado de São Leopoldo e Portão e do
Vestuário de São Leopoldo, Portão, Dois Irmãos e Ivoti, segundo a reforma da CLT mediante Lei 13.467/2017, na forma que
segue: 02) a- Autorização coletiva prévia e expressa, ou não, independentemente de associação e ou sindicalização, para
descontos de contribuição sindical dos Integrantes da categoria em favor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Calçado de São Leopoldo e Portão e do Vestuário de São Leopoldo, Portão, Dois Irmãos e Ivoti, referente ao ano 2019,
conforme alterações nos artigos 578 e 579 da CLT, abalizada no enunciado 47 da 2ª jornada de Direito Material e Processual
do Trabalho, e com subsídio na Nota Técnica MPT nº 01, de 27 de abril de 2018. b) Autorização para desconto de 01(um) dia
salário no mês de março de 2019 à título de contribuição sindical e autorizarem o Sindicato a notificar as respectivas empresas
para que repassem o valor descontado a esta entidade de classe, cumprindo assim as exigências do art. 545 da CLT, com
redação atualizada pela lei 13.467/2017.
Obs.: Independentemente de associação e ou sindicalização a decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a
categoria representada.
São Leopoldo, 15 de março de 2019.
Pedro Noeli Amaral – Presidente

s 8h (de Brasília) serão
conhecidos os confrontos das quartas de final
da Liga dos Campeões.
Como dos oito classificados, seis
já levantaram a taça em edições
anteriores, há a certeza de grandes enfrentamentos. Os jogos de
ida estão marcados para os dias
9 e 10 de abril, enquanto os de
volta acontecem nos dias 16 e
17 de abril.
Além dos cruzamentos das
quartas de final, o sorteio desta
manhã também define os caminhos até a final, no dia 1° de junho, no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Desta forma,
os times que avançarem na competição já sabem quem serão os
possíveis adversários nas semifinais, a serem disputadas no final de abril e início de maio.
Para o sorteio em si, não há
nenhum cabeça de chave, ou seja, qualquer disputa pode acontecer entre os oito classificados,
mesmo entre representantes de
um mesmo país. A única restrição estabelecida pela Uefa é a
de que não podem acontecer
duas partidas no mesmo dia ou
em dias consecutivos em Manchester, em função de uma decisão das autoridades locais. Neste caso, o United, por ter pior
campanha na Premier League,
jogará fora na mesma data.
QUEM ESTÁ NAS QUARTAS
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Barcelona (ESP)
Manchester United (ING)
Liverpool (ING)
Tottenham (ING)
Ajax (HOL)
Manchester City (ING)
Porto (POR)
Juventus (ITA)

