
Quarta-feira,  19.6.2019 / polícia / DiÁriO De CaNOaS / 14

OS EDITAIS DE PROTESTO MUDARAM:

PROTESTO, O JEITO MAIS EFICIENTE DE EVITAR A INADIMPLÊNCIA.

WWW.PROTESTORS.COM.BR

PUBLICIDADE LEGAL
51 3065-8023 | publicidadelegal@gruposinos.com.br

EDITAL DO ART. 36 DA LEI 11.101/2005
4ª VARA CÍVEL DE CANOAS/RS

NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA
PROCESSO: 008/1.17.0006095-9.
(CNJ: 0012066-36.2017.8.21.0008)

AUTORA: B O AUTO POSTO LTDA
OBJETO: FAZER SABER A TODOS OS INTERESSADOS QUE NOS AUTOS DO
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA B O AUTO POSTO LTDA ‘EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ FOI CONVOCADA PELO DOUTO JUÍZO ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES A SER REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO NO DIA
09-07-2019, ÀS 11 HORAS, NO CANOAS PARQUE HOTEL SITUADO NA AVENIDA
GETÚLIO VARGAS, Nº 7421, BAIRRO IGARA, CANOAS, RS. NÃO HAVENDO QUÓRUM
PARA A INSTALAÇÃO, FICA DESIGNADO O DIA 16-07-2019, ÀS 11 HORAS PARA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NO MESMO LOCAL, CUJA ORDEM DO DIA É A
DELIBERAÇÃO ACERCA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AUTORA. O
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SITE DO
ESCRITÓRIO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CLAUDETE FIGUEIREDO, QUAL SEJA:
WWW.ADMINISTRADORAJUDICIAL.ADV.BR. A COMPROVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
DO CREDOR EM ASSEMBLEIA DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ 24H ANTES DA DATA
PREVISTA NO AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A ADMINISTRADORA JUDICIAL (RUA
SAPIRANGA, N. 90, SALA 301, JARDIM MAUÁ, NOVO HAMBURGO/RS, CEP
93.548-192), CONSOANTE O ART. 37, §§ 4º, 5º E 6º, DA LEI 11.101/05. SERÃO
ACEITAS HABILITAÇÕES DE PROCURADORES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES MEDIANTE ENVIO DE DOCUMENTOS AO SITE DA
ADMINISTRADORA JUDICIAL, NO FORMATO E FORMA LÁ ESTIPULADOS
http://administradorajudicial.adv.br/credenciamento-agc/.

CANOAS/RS, 03 DE JUNHO DE 2019.
ESCRIVÃO SUBSTITUTO: PAULO CÉSAR CHAVES.
JUIZ DE DIREITO: MARCELO LESCHE TONET

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURAMUNICIPAL DE CANOAS
EDITAL Nº 262/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços
gráficos, confecção/impressão personalizada de carnês do IPTU, ISSQN e
boletos e avisos de cobrança/comunicado, em atendimento a demanda da
Secretaria Municipal da Fazenda”. Propostas: até às 10 h do dia
08/07/2019. Abertura: 10 h 05 min. do dia 08/07/2019. Disputa: 14 h. do
dia 08/07/2019. Edital: site www.pregaobanrisul.com.br;
www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou www.canoas.rs.gov.br

Delmar Antônio Kunrath
Secretário Municipal das Licitações

EDITAL Nº 235/2019 - PREGÃO
ELETRÔNICO

REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2019
para sinalização viária vertical, para atender a demanda do
Município de Canoas/RS. Propostas: até às 09 horas do dia
08/07/2019. Abertura: 09 horas e 01min do dia 08/07/2019.
Disputa: 09 horas e 10 minutos do dia 08/07/2019. Edital: site:
www.pregaobanrisul.com.br; www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou
www.canoas.rs.gov.br.

Secretário Municipal das Licitações

leandro domingos 

após denúncias feitas 
pelos moradores, a po-
lícia civil deu início na 
investigação a cerca de 
motociclistas vistos en-
trando no bairro Gua-
juviras, em canoas, só 
para levar drogas. Fo-
ram dias acompanhan-
do a movimentação no 
bairro. ao seguirem uma 
das motos, os agentes da 
3a Delegacia de polícia 
(Dp) de canoas acaba-
ram chegando em ca-
choeirinha. Era de uma 
casa no bairro Vista ale-
gre que saíam as drogas. 
os policiais mantiveram 
campana por algum tem-
po até observarem uma 
arma com um dos moto-
boys. aí foi hora de agir. 
os agentes meteram o 
pé na porta do lugar e 
prenderam três trafican-
tes, dando fim ao esque-
ma de telentrega manti-
do na chamada “conexão 
canoas.” “as próprias de-
núncias já apontavam 
que a droga vinha de al-
gum lugar longe de cano-
as”, apontou o delegado 
cleomar Marangoni. “os 
motoboys passavam o dia 
para cima e para baixo le-
vando drogas.”

acabou a telentrega de 
drogas para o Guajuviras
polícia civil prendeu três e encerrou a conexão canoas-cachoeirinha

polícia civil/divulgação

todo mundo com a cara na parede: esquema mantido por jovens no bairro vista alegre

Na pequena casa, on-
de estavam uma mulher 
e dois homens, foram 
achados aproximada-
mente quatro quilos de 
maconha, cento e sessen-
ta gramas de cocaína, se-
tenta gramas de crack e 
um revólver calibre 38, 
além de balanças de pre-
cisão e anotações do trá-
fico. “a droga encontra-
da na casa iria toda para 
o bairro Guajuviras. En-
tão dá para dizer con-
seguimos frear a distri-
buição de entorpecentes 
pelo menos por algum 
tempo.”

será preciso ficar de olho na área
Segundo o delegado cleomar Marangoni, o esquema 
de telentrega foi abaixo, no entanto a polícia civil vai 
manter o monitoramento entre cachoeirinha e canoas 
a fim de observar se ninguém mais tomou o lugar no 
abastecimento dos entorpecentes da área de canoas. 
“com as prisões, abriu-se um vácuo na distribuição de 
drogas no Guajuviras”, observa. “Então é questão de 
tempo até que alguém queira entrar no esquema para 
faturar”, explica. “É preciso ficarmos atentos.”

conexão é coisa antiga
 O próprio Denarc reconhece que é coisa antiga esta conexão 
entre as duas cidades devido a proximidades dos municípios.

Mulher é presa ao tentar dar 
golpe com a identidade falsa

polícia civil/divulgação

mais comum do que se imagina
Segundo a polícia civil, não chega a ser novidade 
pessoas tentarem garantir o cartão TEU com do-
cumentos falsos. “É mais comum do que se imagi-
na”, frisa o delegado. “as pessoas querem tirar van-
tagem. Mas estamos atentos e vamos atrás sempre 
que acontecer um caso desta natureza.”

 a polícia civil pren-
deu uma mulher de 39 
anos pelo delito de uso 
de documento falso.  Ela 
foi presa no momento em 
que tentava obter van-
tagens utilizando docu-
mentos falsos de uma 
outra pessoa na segun-
da-feira. De acordo com 
o delegado cleomar Ma-
rangoni, responsável pe-
la 3a Delegacia de polícia 
(Dp), a falsária tentava 
se passar por uma idosa 
de 89 anos, de quem ha-
via copiado os documen-
tos de identificação. “Ela 
foi presa enquanto ten-

tava tirar o cartão TEU”, 
informou. “acreditamos 
que ela já estivesse a um 
bom tempo tentando ti-
rar vantagens da docu-
mentação que conseguiu 
com a idosa. E não só an-
dar de ônibus sem pa-
gar a passagem” o que 
mais surpreendeu o ho-
mem da lei é que a au-
tora do delito nem che-
gou aos 40. “Está certo 
que ela não parecia mui-
to bem emocionalmente, 
mas tentou se passar por 
alguém 50 anos mais ve-
lho. Não tinha como não 
suspeitarem.”

apreensão: já tinha notas com grana das drogas vendidas

polícia civil/divulgação

Um menor de idade 
com 16 anos foi apreendi-
do ao ser encontrado ven-
dendo pinos de cocaína 
e Ecstasy ontem à tarde 
próximo a uma esquina 

da Escola Nancy panse-
ra, no bairro Guajuviras. 
a prisão foi executada pe-
los agentes da Delegacia 
de proteção à criança e 
ao adolescente.

adolescente pego com 
cocaína perto do colégio


