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CORREIO DO POVO
Santana

Leilões / Editais
NOVAMARCA Vde apto 2 dorm,
amplo, com vista panorâmica, de
frente, prédio ótimo, água quente,
semi mobiliado c/ split, sacadão.
Aceita finac e FGTS R$380mil
Cód:9761 Tr:33121414/992647165 CR – Visite nosso site www.
novamarcaimoveis.com

D 420MIL P/315MIL

Praça da Igreja e Praça do Farol c/
vista para o mar e praça, c/ sacadão fte leste c/ 2 dormitórios(suite), mobiliado e box para carro. tudo
isso na região mais privilegiada de
capão da canoa, Ed., elev, ,zel, revest pastilhas.TR: 3502-3334 ou
98060-5000

Santo Antônio
3 DORMITÓRIOS

OPORTUNIDADE

NOVAMARCA Vd ótimo ap 3 dorm,
transf. em 2, reformado, ensolarado, sl festas, churrasqueira coletiva, play, segurança 24hrs, opção de
garagem Cód:10136 R$259mil
Tel:33121414– Visite nosso site
www.novamarcaimoveis.com

R$139MIL–JTO PRAÇA Ótimo duplex c/1 dormitório, living, banheiro social, cozinha, 1 vaga, Região
otima para morar e veranear, próximo a todos os recursos da região, não perca esta oportunidade.
TR: 3502-3334 ou 98060-5000

Teresópolis
2 DORMITÓRIOS

$800MIL P/ $590MIL

NOVAMARCA Vde Apto semimob,02 dorms,banho soc,living
2ambs,lavabo,cozinha,ar.serv, e
garagem.Edifi. c/piscina,portaria,sl.festas, e área verde. Próx.
Teresopolis Tenis Clube. R$370.
000,000 Cód:10265 Tr:99237.
5733 CR – Visite nosso site www.
novamarcaimoveis.com

– Condominio Fechado Linda casa ao lado de ampla área verde, 03
suítes, lavabo, c/ pé direito duplo
amplo living em 2 ambientes c/
lareira, cozinha estilo americana,
área de serviço. Excelente acabamento, porcelanato polido, rebaixe
em gesso, espera p/ água quente,
gás central e split. Recebe seu
imóvel, estuda receber carro e
parcelamento direto.TR: 35023334 ou 98060-5000

Vila Nova
4 DORMITÓRIOS

D250 MIL P/187MIL

2 dormitórios, na parte central de
capão, living em 2 ambtes, sacada c/ churrasqueira, cozinha, semi- mobiliado, 2 posições solares,
iluminação direta, box p/ carro, Ed.
elev,zel ,port e port eletr, TR:
3502-3334 ou 98060-5000

NOVAMARCA Vde. Condomínio
Alphaville, residencia, nova c/345
m² de área privativa e terreno de
600m² c4dorm, suíte máster c/hidro, 2 terraços, amplo salão para
3 ambientes c/ lareira, lavabo e
Salinas
gabinete, copa cozinha área de
churrasq, pátio com piscina aquecida, gar 2 carros, casa semi mo- VENDO sobrado mobiliado c. suit
biliada impecável. Aceita apto de 3 Master, garag, R$130mil Tr.
dorm bairro Bom Fim, Rio Branco, 33184581/999682271, c. 10155
Moinhos de Vento.R$2.1 milhões
Tramandaí
C ó d : 1 0 1 5 3 Tr : 9 9 2 3 7 5 7 3 3
CR22846J – Visite nosso site
www.novamarcaimoveis.com

PAULOSILVA.NET

Ed. River Towers, 18 pavim, 4 elev,
água qte, gás ctral, câmeras, luz
pres, sl de festas, fitness, 2 pisciViamão
nas, zel. Apto c/ 3 suítes, lavabo, sl.
coz, lav, churr, 2 grg . Excel. loc, lado
SÍTIO 7000m2 c/ riacho, piscina, da ponte Tdaí/Imbé. Vista panorâcasa 2d, galpão, Passo D’Areia
mica. R$ 650 Mil. Tr.51-3684115mil, 33184581/999682271 4001
Imóveis na
Grande Porto Alegre

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE COURO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDICOURO-RS

Imóveis em
Praias do RS
Capão da Canoa

EDITAL PARA DESCONTO E RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇAO SINDICAL/2018

Pelo presente Edital de Convocação o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Artefatos de
Couros e Curtimento de Peles de Novo Hamburgo, com sede na Rua Bento Gonçalves, 3177-centro
Novo Hamburgo/RS CNPJ 91.695.759/0001-91- Codigo Sindical 004.180.89209-9 para cumprimento
do disposto no art.605 da CLT, cientifica os empregadores estabelecidos na sua base territorial em
Novo Hamburgo de que deverão descontar dos salários de seus empregados da categoria
profissional representada, referente ao mês de março/2018 a contribuição sindical cujo valor está
estabelecido no art. 582 da CLT e recolhê-la no mês de abril de 2018, em qualquer agencia da Caixa
Econômica Federal-CEF, sob pena de sua cobrança ser acrescida das cominações do artigo 600 da
CLT, ficando desde já notificados os senhores empregados e empregadores, que a ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA realizada dia 15.03.2018, AUTORIZOU, PREVIA E EXPRESSAMENTE
o desconto da contribuição sindical de todos integrantes da categoria profissional, associados ou não,
atendendo às formalidades exigidas nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Novo Hamburgo, 17 de março de 2018
Abenor Silveira da Silva-Presidente

COOPERATIVA HABITACIONAL GERALDO SANTANA
CGC 00783741/0001.96 — NIRE 43400008951

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

De acordo com os artigos 42, 53, 56, 58 e 59 dos Estatutos Sociais da Cooperativa Habitacional Geraldo
Santana, convoco os senhores cooperados para comparecerem à Assembleia Ordinária e Extraordinária
a ser realizada no dia 28 de março de 2018 às 17hs em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois
terços) de associados, e uma hora após, 18hs, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um, e
finalmente em terceira e última chamada com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, às 19hs, na
sede do Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana, sito à rua Luís de Camões, 337, Bairro Santo
Antônio, nesta Capital, para discutirem e aprovarem a seguinte ordem do dia:
1. Assembleia Ordinária 1.1- Relatório, Balanço Geral, Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 1.2Eleição do Conselho Fiscal e suplentes com mandato de 1 ano; 1.3- Fixação dos honorários da diretoria e
do conselho fiscal. 1.4-Assuntos Gerais.
2. Assembleia Extraordinária 2.1- Situação do Processo de Desmembramento; 2.2- Seguro Prestamista —
Seguradora ICATU; 2.3- Redistribuição de unidade habitacional.
OBS.: a) A Cooperativa conta para efeito de quórum, nesta data, com 381 associados. b) O Balanço Geral
está à disposição doas associados na sede da Cooperativa, para fins de verificação.
Porto Alegre, 16 de março de 2018.
PAULO ROBERTO PIRES FEIJÓ - Diretor Presidente

APENAS 70MIL ENT.

Ed., novo, apto c/ 2 dorms, suíte,
sala 2 ambts intr., sacadão, living
2 ambts, box p/ carro, elev, ág,
quente, gas central, portão e port
eletr, Apenas R$70 Mil entr.,+ 70
x 2,5 Mil e 5 ref., de R$ 7 Mil, total de R$ 280 Mil. TR: 35023334 ou 98060-5000

PAULOSILVA.NET

Prédio pto, novo, 18 pavim, 2 elev,
sl de festas, zel. Apto de fte, andar alto, 3 dorm, suíte, ban, sl, sac,
coz, lav, churr. 2 vaga p/carr. R$
395 Mil. Vista panorâmica. Tr. 513684-4001

PAULOSILVA.NET

Prédio pto, luz pres, portão e port,
eletr, sl. festas, zel. Apto pto, c/1
dorm, sl, coz, lav, ban, sac. fechada, grg, mob. R$ 190 Mil. Excel. loc,
Av.da Igreja, ideal p/morar ou veranear. Tr. 51-3684-4001.

Edital Jacqueline Balen – Oficial Designada Registro de Imóveis da 2ª Zona Rua
Alfredo Chaves, 571 Caxias do Sul/RS Faz saber, aos que o presente edital virem, ou
dele tiverem conhecimento, no uso das atribuições a mim delegadas pelo Estado do
Rio Grande do Sul, consoante requerimento de Banco Bradesco S/A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 60.746.948/0001-12, com sede em
Osasco/SP, representado(a) por seu(ua) procurador(a) regularmente constituído(a),
Daniel Lessa Marinho, OAB/SP 252.196, nos temos e para os efeitos do artigo 26,
caput e parágrafos, da Lei n° 9.514/97, por meio deste instrumento vem promover a
intimação dos confitentes devedores e fiduciantes 1) Nelci Mendonça da Rosa,
brasileiro, divorciado, chefe de serviço, CPF n° 498.649.200-49, e 2) Marta Helena
Mesquita de Oliveira, brasileira, solteira, auxiliar de produção, CPF n° 802.330.15000, no(s) seguinte(s) endereço(s): Rua Vitorio Battisti, n° 1856, Apartamento n° 3116
– Torre 03, bairro Santo Antonio – Rua Vereador Darcy Dias da Rosa nº 41,
apartamento nº 02 bairro São Vitor Cohab, ambos nesta cidade, os quais, conforme
certificado pelo registro de títulos e documentos desta cidade sob registro n° 259626,
Livro B: 133, aos 28/08/2017, não foram encontrados no(s) endereço(s) supra
citado(s), para que, no prazo de quinze (15) dias, promovam a satisfação dos
encargos em atraso adiante citados, vinculados ao mútuo garantido por alienação
fiduciária Constante do registro oficial sob R.7/ M. 69.941, do L° 2-RG, que importa
nos seguintes valores: Contrato de Financiamento n° 755969-0, Encargos Vencidos:
22 a 27, com vencimentos em 10/12/2016 a 10/05/2017, totalizando R$ 13.446,38
em 22/08/2017, sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. Os confitentes devedores e fiduciantes, ora
intimados, devem ficar cientes de que a não purgação da mora, no prazo de quinze
(15) dias desta intimação, à vista da prova do pagamento do ITBI – pela fiduciária,
implicará na certificação do fato e promoção do registro de consolidação da
propriedade em nome do requerente, Banco Bradesco S/A, bem como, após a
consolidação da propriedade, nos termos do artigo 27°, caput e parágrafos, da Lei n°
9.514/97, a fiduciária promoverá público leilão para alienação do imóvel. A purgação
da mora poderá ser efetuada diretamente ao Ofício do Registro de Imóveis da 2ª
Zona desta cidade, sito à Rua Alfredo Chaves, n° 571, Centro, das 10:00 às 17:00
horas, ou na agência do Banco Bradesco S/A, ambos nesta cidade. No prazo acima
indicado, Caxias do Sul/RS, 10 de outubro de 2017.
K-17,21e24/03

