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Marco 5.0...

... para eternizar as memórias

Kalunga em Novo Hamburgo

E tem mais novidades

A noite desta 
terça-feira 
promete 
ser especial 
para o setor 

coureiro-calçadista 
verde-amarelo. Isso 
porque o documentário 
que retrata a história 
do segmento será 
lançado, oficialmente, a 
partir das 19 horas, no 
Locanda Hotel, em Novo 
Hamburgo. A produção 
do Grupo Sinos é alusiva 
ao cinquentenário do 
Jornal Exclusivo – 
publicação especializada 
no cluster do couro e 
do calçado. No final de 

novembro, o teaser de 
“Marco 5.0: Meio século 
de transformações na 
indústria coureiro-
calçadista” que foi 
apresentado durante 
a Zero Grau - Feira de 
Calçados e Acessórios, em 
Gramado, já emocionou 
muitos profissionais e 
empresários relacionados 
ao setor. O material 
audiovisual, que 
durante o próximo ano 
será exibido nos polos 
calçadistas do País, traça 
uma linha do tempo a 
partir de depoimentos 
de personalidades e 
entidades de classe. 

A apresentação do documentário vai reunir a cadeia 
produtiva do calçado. Interessados em participar 
devem se inscrever gratuitamente pelo site www.
eventos.gruposinos.com.br. As inscrições para o 
lançamento são limitadas e podem ser feitas até as 
15 horas de hoje. A produção busca eternizar as 
principais memórias do cluster coureiro-calçadista, 
além de projetar seu futuro.

A varejista Kalunga assinou, recentemente, contrato 
para entrar no mix de lojas do Bourbon Shopping 
Novo Hamburgo, onde ocupará 500m² do segundo 
andar. Será a oitava unidade no Rio Grande do Sul 
e a segunda na rede Bourbon Shopping. Essa será a 
primeira unidade da loja do segmento de papelaria, 
material escolar, suprimentos para escritório e 
informática no Vale do Sinos.

Além da Kalunga, o Bourbon Shopping Novo 
Hamburgo conta com novas operações, que inclusive 
já inauguraram no estabelecimento. Uma delas é a Up 
Mobile, especializada em acessórios e telefonia, que 
está localizada no primeiro andar do shopping. E o 
comércio já começa a sentir uma movimentação maior 
por causa do Natal, celebrado em 15 dias.  
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ORDEM DO DIA

Claudio Chies
Presidente do Conselho Deliberativo - IBTeC

1)AlteraçãodoEstatutodo IBTeC;
2)AssuntosGerais.

Novo Hamburgo, 10 de dezembro de 2019.

De conformidade comoArtigo 9º, Inciso III, do Estatuto do IBTeC, convoco os
Senhores Associados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 17 de dezembro de 2019, nesta Entidade, situada na Rua Araxá, nº 750,
Bairro Ideal, Novo Hamburgo, em 1ª convocação às 17h, 2ª convocação às
17h30mine3ªeúltimaconvocaçãoàs18hparadeliberar sobre:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS ASSOCIADOS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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Na qualidade de Oficial Substituto do Oficio de Registro de Imóveis de Parobé/RS,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei. 9.514/97, e atendendo ao
requerimento da Credora Fiduciária, Caixa Econômica Federal, datado de 12 de
novembro de 2019, protocolado sob o n° 3829, em 12/11/2019, credora
fiduciária do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno,
Mútuo para Obras, e Alienação Fiduciária em garantia, Carta de Crédito com
Recursos do SBPE, no Âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH -
Utilização do FGTS do(s) Devedor(es)/Fiduciante(s), devidamente registrado no R-5
da Matrícula de origem n°41.477 Lv.2/RG de Taquara/RS, a qual foi transferida para
o Registro de Imóveis de Parobé, recebendo o número de Matrícula 1.469 do Livro
02, referente ao imóvel situado na Rua México, esquina com a Rua Venceslau
Escobar, n° 563, Centro, no Município de Parobé-RS, vem por meio deste intimar
PATRICIA FABIANE SCHMIDT, brasileira, bancária, solteira, maior, portadora da
Carteira de Identidade n° 3350015781, inscrita no CPF sob n° 005.579.810-18,
domiciliada em Parobé-R e MARIO ONELIO WINTER, brasileiro, industriário,
solteiro, maior, portador da Carteira de Identidade n° 6063126129, inscrito no CPF
sob n° 641.497.570-20, domiciliado em Parobé-RS, para fins do cumprimento das
suas obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos que importam,
atualizados até 26/11/2019, em R$69.444,21, acrescidos ainda dos demais
encargos contratuais, das despesas de intimação, publicação de editais e
emolumentos, devendo comparecer no Registro de Imóveis, situado na Av.
Taquara, n° 276, Sala 04, Centro, Parobé-RS, ou na sede da credora, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação deste
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade· plena do
imóvel na pessoa da credora fiduciária Caixa Econômica Federal, consoante
estabelece o § 7°, do artigo 26 da Lei 9.514/97. Intimação editalícia procedida em
razão de o (ais) fiduciantes encontrarem-se em local ignorado ou incerto, de acordo
com a certidão do Cartório de Títulos e Documentos de Parobé/RS. Caso já tenha
efetuado o pagamento do débito antes das publicações deste edital de intimação,
roga-se a gentileza de desconsiderá-lo. Parobé, 26 de novembro de 2019.

Marcos Mauricio Marafon
Substituto da Registradora

EDITAL DE INTIMAÇÃO: Assunto: Constituição em mora.
Intimados: Os devedores fiduciantes Rafael Adilson Fleck, inscrito no CPF sob nº
953.744.260-87, portador da cédula de identidade n° 1062165772 SSP/RS, e
Natiele Amorin Amado Fleck, inscrita no CPF sob n° 017.476.110-42, portadora
da cédula de identidade n° 1090094135 SSP/RS, em virtude de estarem em lugar
incerto e não sabido. 1 - Na qualidade de Oficiala do Ofício de Registro de Imóveis
de Novo Hamburgo/RS, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 e parágrafos
da Lei nº 9.514/97, venho intimar-lhes para fins de cumprimento das obrigações
contratuais relativas às parcelas que se encontram vencidas desde 30.11.2018,
perfazendo em 29.11.2019, o valor das parcelas de R$34.359,83, e o valor das
despesas de cobrança de R$1.839,99, total a pagar R$36.199,82, somando-se
também, o(s) encargo(s) que vencer(em) neste período, provenientes do instrumen-
to particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento com garantia de
alienação fiduciária de imóvel e outras avenças, nº 10119745108, firmado em 31
de março de 2011, registrado sob o R 4- 102.647, do livro n° 2. 2 - Assim, procedo
à INTIMAÇÃO para que se dirijam a este Ofício de Registro de Imóveis, onde deverão
efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da terceira e última publicação do edital. Na oportunidade, ficam cientes de
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário – Itaú
Unibanco S/A, nos termos do Art. 26, § 7.º da Lei nº 9.514/97. Novo Hamburgo, 29
de novembro de 2019. Clari Barreta Brenner - Oficiala.

República Federativa do Brasil
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA DE NOVO HAMBURGO | OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CLARI BARRETA BRENNER – Oficiala

Rua Campinas, n° 20, Centro. 93.510-080. (51) 3595.4478

O Município de Dois Irmãos torna público que fica REVOGADA, por razões de
interesse público, a CONCORRÊNCIA edital nº 004/2019 – Abertura:18/12/2019
às 9h. Objeto: prestação de ações e serviços de saúde complementares aos
serviços diretamente prestados pela CONTRATANTE aos usuários do Sistema
Único de Saúde – SUS de Dois Irmãos. Informações pelo fone (51)3564-8800.
Dois Irmãos, 10/12/2019. TÂNIA TEREZINHA DA SILVA, Prefeita Municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Dois Irmãos

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 004/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019 – Contratação de empresa
especializada em sistemas de informática, p/provimento de licenciamento de
programas para a SEMECD e SEMSEAS - UBS e CRAS, que deverão estar
desenvolvidos em “Ambiente Web”, ambientados em Datacenter. Demais especif.
no edital. Abertura: 23/12/2019 às 09 h, na sala de reuniões da PMNP, rua 7 de
setembro, 330 – 2º andar, centro. Informações: 54 3281 8400, das 14:00 às
16:30 horas. Em 09/12/19. Regis Luiz Hahn – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


