ACESSIBILIDADE

Conselho participa
de atividades em

Capão da Canoa

Voluntários participaram novamente do Projeto Praia Acessível, da Faders
Voluntários do Conselho de Direitos da Pessoa
com Deficiência de Cachoeirinha (CMPD) participaram novamente do Projeto
Praia Acessível da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas
Públicas para Pessoas com
Deficiência e com Altas
Habilidades no Rio Grande do Sul (Faders), desenvolvido em parceria com o
Sesc e os Conselhos de Direitos. Na ocasião ocorreu
uma roda de conversas,
em que todos os envolvidos puderam trocar experiências; demonstração de
banho de mar assistido e
basquete sobre rodas. A
edição deste sábado aconteceu na praia de Capão da
Canoa e contou com a parceria de entidades e ONGs
que atuam em prol da Pessoa com Deficiência. Nosso
município foi representado
pela presidente do CMPD
Cachoeirinha, Renata Reis

divulgação

Monteiro, que levou até a
sua família para atuar como voluntária. Ela salientou: “É muito importante oportunizar momentos
como esse à população,
pois assim podemos mostrar a todos que pessoas
com deficiência também
podem tomar banho de
mar, fazer esportes, ter
momentos de cultura e lazer, como qualquer outra
pessoa”. O projeto Praia
Acessível continua até
o final do verão e conta
com o apoio de conselheiros do CMPD de Cachoeirinha atuando voluntariamente. Nos principais
balneários do Rio Grande
do Sul, o projeto pretende, essencialmente, criar
uma cultura de respeito à
acessibilidade à beira-mar
e incentivar os gestores
públicos a implementar
e manter projetos permanentes de acessibilidade
em seus municípios.

EDITAL DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
ART. 36, DA LEI 11.101/2005.
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRINHA/RS
NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA
PROCESSO: 086/1.15.0005106-0.
(CNJ: 0009252-79.2015.8.21.0086)
AUTORA: CALIENDO METALURGIA E GRAVAÇÕES LTDA ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
objeto: Fazer saber, a todos os interessados, que nos autos supramencionados
foram designados os dias 07-03-2019 (1ª convocação) e 14-03-2019 (2ª
convocação), ambas às 14 horas, que serão realizadas no Alano Executivo Hotel
situado na Av. Flores da Cunha, nº 4.300 em Cachoeirinha, RS. a instalação da
primeira convocação depende do preenchimento do quórum mínimo artigo 37, §
2º, da lei 11.101/2005, ao passo que a segunda convocação acontecerá
independente do número de presentes. ordem do dia é a apreciação do
modificativo do plano de recuperação judicial apresentado nos autos do processo
de recuperação judicial, tudo conforme preconizado no art. 36, incisos I, II e III, da
lei
11.101/2005.
o
plano
se
encontra
disponível
no
site
www.administradorajudicial.adv.br. a comprovação da representação do credor
em assembleia deverá obedecer os lindes do art. 37, §§ 4º, 5º e 6º, da lei
11.101/05 (Rua Sapiranga, n. 90, sala 301, Novo Hamburgo/RS, cep
93.548-192).
Cachoeirinha/RS, 17 de janeiro de 2019.
Marluce Da Rosa Alves
juíza de direito

em capão: voluntários do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência de Cachoeirinha participaram do Praia Acessível
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SEGUNDA-FEIRA
28/1/2019
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Facebook

facebook.com/dcachoeirinha

Twitter

twitter.com/dcachoeirinha

