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EDITAL DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

Art. 36, da Lei 11.101/2005. 1ª Vara Cível da Comarca deCachoeirinha/RS. Natureza: Recuperação Judicial

de Empresa. Processo: 086/1.15.0004555-8. (CNJ: 0008258-51.2015.8.21.0086) Autora: Doormann S/A

Embalagens Plásticas ‘EmRecuperação Judicial’ Objeto: fazer saber, a todos os interessados, que nos autos

supramencionados foram designados os dias 17-09-2019 (1ª convocação) e 24-09-2019 (2ª convocação), ambas

às 14h, que serão realizadas noAlanoExecutivo Hotel situado naAv. Flores daCunha, nº 4.300 emCachoeirinha,

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 plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos do processo de Recuperação

Judicial e Modificativo, 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. Ficam os credores expressamente cientificados de

que o plano de Recuperação Judicial e seu Modificativo poderão sofrer novas alterações, na forma autorizada

pelo Artigo 56, § 3º, da Lei 11.101/2005. 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, 29 de julho de 2019. Lucia Rechden Lobato - Juíza de Direito

O Chefe do Departamento de Seleção do IFSul torna público que estarão abertas,

na cidade de CAMAQUÃ /RS, no período de 07/08/2019 a 14/08/2019, as inscrições

para o processo seletivo destinado à contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO

para o eixo tecnológico/área determinada a seguir.

MATEMÁTICA. VAGAS: (01) uma. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

O Edital completo estará disponível na página do IFSul, no endereço:

http://concursos.ifsul.edu.br

Pelotas, 31 de julho de 2019
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Pregão Eletrônico nº 25/2019

Objeto:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E FORNECIMENTO DE

MATERIAIS PARA 1º B Fv/ BR-116.

ABERTURA: 19/08/2019 às 10h00

Obtenção do edital: a partir do dia 05/08/2019 das 08:30h às 11:30h e das 14:00h

às 17:00h, no endereço abaixo ou pelo site: www.comprasgovernamentais.gov.br

Endereço: Quartel do 1º B Fv, Rua 2º Batalhão Rodoviário, s/nº, Bairro Conta

Dinheiro, Lages/SC, CEP 88520-900

Responsável pela publicação: CLEBER MACHADO ARRUDA – Cel - OD 1º B Fv

RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
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1º BATALHÃO FERROVIÁRIO
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PLACAR CP

n 7h — ESPN Brasil, futebol, Copa
YBC Levain: Shonan Bellmare-
JAP x Athletico-PR
n 10h, 15h30, 17h30 e 20h —
Record News: Jogos Pan-America-
nos de Lima, Peru
n 11h45 — SporTV 3, Jogos Pan-
Americanos: luta olímpica
n 12h45 — SporTV 2, Jogos Pan-
Americanos: natação
n 14h30 — SporTV 2, Pan, vôlei
feminino: Brasil x Porto Rico
n 15h — Record: Pan
n 16h — SporTV, futebol, Brasilei-
ro Sub-20: Corinthians x Vasco
n 16h55 — SporTV 3, Pan, vôlei
feminino: EUA x Argentina
n 17h — SporTV 2, Jogos Pan-
Americanos: Atletismo
n 19h — SporTV 3, Jogos Pan-
Americanos: Luta Olímpica
n 20h — SporTV 3, Pan: tênis de
mesa, final feminina
n 21h10 — SporTV 3, Pan: tênis
de mesa, final masculina
n 21h30 — Globo e SporTV, Copa
do Brasil: Cruzeiro x Inter
n 22h — SporTV 2, Pan: natação
n 22h30 — Record News e
SporTV 3, Pan, basquete femini-
no: Brasil x Porto Rico
n 0h15 — Record: Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima

ESPORTESNA TV

ESPORTES

n COPA YBC LEVAIN — Final,hoje:
Shonan Bellmare x Athletico-PR.
n COPA DO BRASIL — Semifinal,
ida, hoje: Cruzeiro x Internacional.
n BRASILEIRÃO — 7ª rodada, ho-
je: Corinthians x Goiás.
n SÉRIE B — 15ª rodada, ontem:
Atlético Goianiense 0 x 1 CRB-AL.
n ARGENTINA — 2ª rodada: Go-
doy Cruz 0 x 2 Arsenal Sarandí.

n O Athletico-PR vai hoje em
busca de um título que o Inter
já ganhou, em 2009, a J. League
YBC Levain Cup, antiga Copa
Suruga. A partir das 7h (hora de
Brasília), o Furacão, atual cam-
peão da Copa Sul-Americana,
encara o campeão da Copa da
Liga Japonesa, o Shonan Bellma-
re. A partida será disputada no
Estádio Shonan BMW Stadium
Hiratsuka, em Hiratsuka.

n No primeiro dia do atletismo
no Pan, um fato curioso. Chantel
Malone ganhou ouro no salto em
distância feminino e fez história:
foi a primeira medalha pan-ameri-
cana das Ilhas Virgens Britânicas.
Agora, apenas Aruba segue sem
nunca ter subido ao pódio em um
Pan. Na mesma prova, a colombia-
na Caterine Ibargüen, multicam-
peã, ficou em quinto. Sua melhor
prova é o salto triplo, na sexta.

Futebol: Athletico
tenta título no Japão

Medalha inédita para
IlhasVirgensBritânicas

direto ao ponto

n A seleção brasileira feminina
de basquete estreou com vitória
nos Jogos Pan-Americanos. A
equipe, agora dirigida por José
Neto, que fez a sua estreia oficial
ontem, derrotou o Canadá por 79
a 71, pela primeira rodada do
Grupo A. O Brasil divide a lideran-
ça da chave com Porto Rico, que
derrotou o Paraguai por 91 a 73
e será o adversário de hoje, às
22h30min (horário de Brasília).

Pan: basquete feminino
estreia comboa vitória
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Futebol é momento

S
e pegarmos a máxima: "Futebol é momento", o Inter está
melhor do que o Cruzeiro neste confronto da Copa do
Brasil. A vantagem mineira é o fator local, isto pesa a favor

do Cruzeiro, mas pesa especialmente para o Internacional, que
tem mostrado muita dificuldade quando atua fora de casa, pelo
menos em território nacional.

O Inter tem a melhor zaga do país — de novo: "Futebol é
momento", ninguém está jogando num nível tão elevado como
Moledo e Cuesta, nem mesmo Geromel e Kannemann, que já
formaram a melhor dupla, mas neste momento não estão sendo.

O dilema que Odair carrega fora de casa é o substituto de
D'Alessandro, e não estou falando do jogo de hoje
necessariamente. O argentino por decisão estabelecida
anteriormente não tem atuado nas partidas longe do Beira-Rio,
consequentemente sobra uma vaga, que pode ser de Nonato,
Wellington Silva, Sobis, Parede ou Sarrafiore. Acho que se
pudesse jogaria hoje à noite, como aconteceu contra o Nacional,
no Uruguai.

Lindoso é dúvida, mas o repórter Fabrício Falkowski informa
que há boas chances de ele começar a partida. Sua ausência seria
ruim, pois a opção de Rithely ainda não dá confiança e a outra
possibilidade seria Edenilson na primeira função, com Nonato
entrando no time.

O Cruzeiro está desesperado e vai tentar sair para cima de
qualquer jeito. Não é um time de criação ofensiva e muito menos
de "vocação" ofensiva.

O Cruzeiro aposta muito na bola longa e ligação direta.
Trata-se de um time com dificuldades ofensivas e que terá de
conviver com a ansiedade e a pressão do torcedor que olha seu
time eliminado na Libertadores e na zona de rebaixamento no
Brasileirão. Se o Cruzeiro for eliminado pelo Inter, terá apenas
como disputa até o final do ano a luta contra o rebaixamento,
isso indica o nível de pressão em cima do grupo e da comissão
técnica.

Diante das circunstâncias, imagino que Odair tente montar uma
estratégia que possa tirar proveito das fragilidades do adversário,
levando em conta o ambiente que cerca a partida. Evidente que
Mano Menezes é um grande treinador e está acostumado a lidar
com pressões, mas os atletas dentro de campo é que resolvem
tudo e a pressão externa está dentro de cada um deles.

O que pretende Odair, posse de bola ou velocidade no
contra-ataque? Se for posse, pode ser Nonato ou Sarrafiore,
velocidade seria Wellington Silva ou Parede. Mas pode ser a
experiência de Rafael Sobis. A estratégia a ser adotada é que vai
determinar a escalação do time.

O desafio é mostrar fora de casa a mesma personalidade com
que joga no Beira-Rio. No Uruguai não apresentou um grande
futebol, mas foi organizado e maduro para vencer no final,
fazendo valer a sua melhor capacidade técnica.

Para logo mais à noite o Inter precisa esquecer o jogo da volta
e encarar como se a decisão fosse hoje no Mineirão.


