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Boric reúne-se com chefe da Constituinte
Presidente eleito do Chile disse que a escolha dos nomes do gabinete deve ser anunciada até janeiro
⁄⁄ AMÉRICA DO SUL

O presidente eleito do Chile,
Gabriel Boric, reuniu-se ontem com
integrantes da Assembleia Constituinte no Palácio Pereira, edifício
da antiga sede do Congresso, onde
a nova Carta está sendo redigida.
“Não quero uma Constituinte partidária, que esteja a serviço
do governo. Estaremos no Executivo fazendo o possível para que
tenham a liberdade e a indepen-

dência para trabalhar de modo soberano”, afirmou o recém-eleito,
ao lado da presidente do órgão, a
líder mapuche Elisa Loncón.
A Constituinte entra na fase final da redação do documento, que
deve ficar pronto em julho e será
avaliado pela população em plebiscito marcado para outubro. A
data exata será decidida pelo novo
Congresso, que assume em 11 de
março. O próximo marco importante do órgão será a composição

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR

AVISO DE LICITAÇÃO
A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa torna público que, nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02,
realizará licitação conforme segue: Pregão Presencial 33/2021 - Objeto: Registro de Preços para futura aquisição
de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de
Combate de Endemias e Serviços Gerais. Abertura no dia 05/01/2022 às 08h30min. O edital em seu teor encontra-se a
disposição na Seção de Material e Patrimônio.Telefones para contato: (55)3513-5150/5102 e no site: www .fumssar.com.br.
Santa Rosa, 22 de Dezembro de 2021. Rogério Silva dos Santos - Diretor de Gestão Administrativa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE TEXEL – BRASTEXEL, associação civil sem fins
lucrativos, com sede na Avenida Borges de Medeiros, n. 541 no 5 andar, Porto Alegre, RS, CONVOCA os
associados para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 20 (vinte) de Janeiro de
2022, às 10 horas, em primeira chamada, e as 10:30 horas, em segunda chamada no Parque da Rural de
Santana do Livramento, RS, sito a Av. Alm. Saldanha da Gama,1288 – 1356, Prado, Santana do Livramento,
RS, com a seguinteORDEM DO DIA: 1) Discussão e apreciação da incorporação do Texel Naturalmente
Colorido na BRASTEXEL; 2) Discussão e apreciação da correspondência recebida da viúva do ex-presidente
MAXIMILIANO DE CARVALHO NEVES DA FONTOURA; 3) Assuntos Gerais.
Porto Alegre, 22 de Dezembro de 2021.
ENIO MULLER
Presidente

IMOBILIÁRIA ROSA S/A
CNPJ 87130548/0001-34 – NIRE 43 3 0001801 6

EDITAL DE AVISO E CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam os senhores acionistas convocados para a Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária desta Imobiliária Rosa S/A ( Artigo 294 da Lei das S.A.) a realizar-se na sua sede social, à
Rua Santos Ferreira, 1530, Cidade Nova, em Canoas-RS, às 14:30 hs., do dia 28 de dezembro de 2021,
a fim de os senhores acionistas deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Apreciação, discussão
e votação das contas da administração, Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras, relativos aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2012, 31 de dezembro de
2013, 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de
2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, respectivamente. b)
Eleição dos membros da diretoria e seus substitutos. C) Fixação da Remuneração dos Diretores. d) Outros
assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos que
serão objeto de apreciação da Assembléia Geral.
Canoas, 20 de dezembro de 2021.
Maria Nelci dos Santos – Diretora Presidente

AVISO DE LEILÃO
LEILÃO N°. 01/2021

O Secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e considerando (i) a Lei Estadual
n°. 15.298, de 04 de julho de 2019, publicada no Diário Oﬁcial do Estado de 05 de julho de 2019, (ii) a Lei
federal nº 8.666/93 e demais normas legais e infralegais aplicáveis, e (iii) as autorizações superiores do
Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado – CODPRE, torna público o Aviso do Leilão n°. 01/2021.
OBJETO: Alienação do controle da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (“CEEE-G”), através
da oferta de lote Lote único de 6.381.908 (seis milhões e trezentas e oitenta e uma mil e novecentas e oito)
ações, nominativas, sem valor nominal, de emissão da CEEE-G de propriedade do Estado, representativas de aproximadamente 66,23% (sessenta e seis inteiros e vinte e três centésimos por cento) do capital
social total da CEEE-G, sendo (i) 6.380.821 (seis milhões e trezentas e oitenta mil e oitocentas e vinte e
uma) ações ordinárias, representativas de aproximadamente 67,23% (sessenta e sete inteiros e vinte e
três centésimos por cento) das ações ordinárias de emissão da CEEE-G, e (ii) 1.087 (mil e oitenta e sete)
ações preferenciais, representativas de aproximadamente 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento)
das ações preferenciais de emissão da CEEE-G;, conforme as especiﬁcações do Edital e de seus Anexos.
EDITAL: Disponível a partir de 22.12.2021, com informações sobre a desestatização, incluindo, mas não se
limitando, a justiﬁcativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado,
a data e ato que determinou a constituição da empresa a ser desestatizada, o passivo da sociedade de
curto e de longo prazo, a situação econômico-ﬁnanceira da sociedade, especiﬁcando lucros ou prejuízos,
endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios, a existência de pagamento de dividendos
e aporte de recursos à conta capital, providos direta ou indiretamente pela Companhia, nos últimos anos,
o sumário dos estudos de avaliação, o critério de ﬁxação do valor de alienação, com base nos estudos de
avaliação, a modelagem de venda e valor mínimo da participação a ser alienada, o cronograma do leilão e
outras informações, por meio do acesso ao endereço eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul: https://sema.rs.gov.br/privatizacoes.
VALOR ECONÔMICO MÍNIMO PARA AS PROPOSTAS: R$ 1.253.737.766,08 (um bilhão e duzentos e
cinquenta e três milhões e setecentos e trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) considerando-se o Preço Mínimo de aproximadamente R$ 196,45 (cento e noventa e seis reais e
quarenta e cinco centavos)
por ação, conforme aprovado pelo Estado.
DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Em 09.02.2022, das 09h00min às 12h00min, na B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº 275 – Centro, São Paulo –SP, CEP 01010-901,
conforme as instruções constantes no Edital.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO COM A ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Em
15.02.2022, às 14h00min, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, com endereço na Rua XV de novembro, nº
275 – Centro, São Paulo – SP, CEP 01010-901.
Porto Alegre, 22 de dezembro de 2021.
LUIZ HENRIQUE VIANA
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura

da nova mesa de direção. Assim,
Elisa deixará o posto e será substituída por um novo presidente.
No dia anterior, Boric foi ao
palácio de La Moneda para se encontrar com o presidente Sebastián Piñera acompanhado do deputado Giorgio Jackson e de sua
chefe de campanha, Izkia Siches.
Nesta terça, chegou ao Palácio Pereira com Camila Vallejo, deputada do Partido Comunista e aliada
de Boric desde os tempos dos pro-

testos estudantis de 2011. Ela é cotada para assumir um ministério
na próxima gestão.
Questionado outra vez sobre
como será o seu gabinete, o presidente eleito não quis dar nomes
e afirmou que a escolha deve ser
anunciada até janeiro. Muitas pessoas se aglomeraram na porta do
edifício no centro de Santiago para
cumprimentar Boric, que tirou fotos e cumprimentou apoiadores.
Elisa recebeu o presidente elei-

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3003/2022- 1° LEILÃO e nº 3004/2022 - 2° LEILÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá,
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade
da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à
disposição dos interessados de 07/01/2022 até 17/01/2022, no primeiro leilão, e de 21/01/2022 até 01/02/2022, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN,
RS e SC e no escritório do leiloeiro, Sr. André Sobreira da Silva, no endereço abaixo: Rua Deputado Fernando Ferrari, 81, Vila Rica
- São Paulo/SP - CEP: 02.860-100, telefone PABX (11) 3392-3754. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 09:00
às 17:00hs (Site: www.centraljudicial.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/01/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão
no dia 02/02/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço
www.centraljudicial.com.br. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
Data do leilão: 22/12/2021 as: 14:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - RUA DOS ANDRADAS, N° 347, CENTRO,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS

PEDRO MESQUITA DA CRUZ, Leiloeiro Oficial matricula 393/2019 estabelecido a RUA BARÃO DO
TRIUNFO nº 1880, NOSSA SRA. DE FÁTIMA, SANTA MARIA - RS CEP: 97010-070, telefone (55)984031921, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD
08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização da
Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de
08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com financiamento, será feita através de Carta de
Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com prévia e devida análise cadastral e
comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e,
com prévia e devida análise de uma instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na
obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes
deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antecedência necessária a data do leilão. As
vendas serão realizadas pelo maior lance. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA,
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de
leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel
esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do
mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre
os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED
B50286 - CONTRATO 805050000599 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ANTONIO BENJAMIN
LAGO, BRASILEIRO(A), MILITAR, CPF 014.892.750-53, CI 1014777633 SSP/RS, CASADO (A) COM SILVIA
MARIA DOS SANTOS LAGO, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 210.252.070- 68 CI: 3004232033 SSP/RS.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO 103, LOCALIZADO NO PAVIMENTO TERREO, CONDOMINIO
CONJUNTO RESIDENCIAL AMERICA, BLOCO ARGENTINA, A AVENIDA GENERAL DALTRO FILHO, Nº
285, BAIRRO HIDRAULICA, EM SANTANA DO LIVRAMENTO, RS, CONTENDO A AREA PRIVATIVA DE
66,80M2, AREA DE USO COMUM DE 8,77M2, AREA TOTAL DE 75,57M2, FRACAO IDEAL DE 0,020297
DO TERRENO, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS
E GARAGEM SE HOUVER. SANTANA DO LIVRAMENTO, 04/12/2021 PEDRO MESQUITA DA CRUZ

EDITAL DE 1º PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

CAXIAS DO SUL - RS
Data do leilão:11/01/2022 - as: 12:00
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, Nº 1358,
CENTRO, CAXIAS DO SUL, RS.

JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA, Leiloeiro Oﬁcial matrícula JUCERS 353/2017 estabelecido
a AVENIDA PLINIO BRASIL MILANO nº 2175, HIGIENOPOLIS, PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-003,
telefone (51)3341-0749, leiloeiromoura@gmail.com, (51) 99981 - 4057 faz saber que devidamente autorizado
pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de
21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos,
os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento
à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação
e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com ﬁnanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira escolhida
pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com utilização
dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição
Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos
recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma Instituição
Financeira com a antencedência necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor
dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o
maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça. É vedada a
participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime
de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio,
e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante ﬁca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED:B50412
- CONTRATO: 815900004270 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ANSELMO ROBERTO
CALLEGARI BRITTO, BRASILEIRO(A), TÉCNICO EM CONTABILIDADE, CPF 276.736.850- 00, CASADO
(A) COM MAJA HELENA BRITTO, BRASILEIRO (A), DO LAR, CPF 415.906.350-00. DESCRIÇÃO DO
IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 03, TERREO OU SEGUNDO PAVIMENTO, BLOCO C, EDIFICIO RESIDENCIAL
CLAIRE DE LUNE, A RUA PROFESSOR MARCOS MARTINI, Nº 1075, LOTE Nº 38, QUADRA 2043,
SANTA CATARINA, EM CAXIAS DO SUL, RS, CONSTITUIDO DE HALL, CIRCULACAO, SALA DE ESTAR,
COPA-COZINHA, LAVANDERIA E DOIS DORMITORIOS, COM A AREA PRIVATIVA DE CONSTRUCAO
DE 75,6950M2, AREA CONDOMINAL DE 5,8748M2, AREA TOTAL DE CONSTRUCAO DE 81,5698M2,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM
SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 181099,41 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$
175000,00 CAXIAS DO SUL, 17/12/2021 JAQUELINE LUISA ROMEIRO DE MOURA

to com um abraço apertado, imagem que fez sucesso nas redes. A
líder mapuche, que recebe críticas
por intromissão em temas da política local, declarou-se a favor de
Boric na campanha. No dia seguinte à eleição, voltou a reforçar suas
preferências: “Havia um discurso
negacionista que afetava os avanços democráticos do país, em relação à crise climática e à situação
dos direitos das mulheres”, afirmou ela a uma rádio.

EUA registra
1ª morte pela
cepa Ômicron
Os Estados Unidos registraram a primeira morte pela variante Ômicron da Covid-19. A vítima
foi um homem com idade entre 50
e 60 anos que morava no estado
do Texas e não havia se vacinado
contra o novo coronavírus, informou a CNN Internacional.
De acordo com um comunicado da secretaria de Saúde Pública
do Condado de Harris, a morte foi
registrada segunda-feira. A vítima
já havia se infectado com o vírus
anteriormente, mas mesmo assim
não se vacinou contra a doença.
Segundo a pasta, a confirmação da infecção pela variante
Ômicron da vítima aconteceu por
“testes adicionais” que “podem
não refletir o número total de casos” na região. “Recomendamos
que todos os indivíduos com cinco anos ou mais sejam vacinados o mais rápido possível. Para
estar protegido, os indivíduos devem ser totalmente vacinados e
receberem uma injeção de reforço
quando forem elegíveis”, finalizou
o comunicado.
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ nº 88.747.928/0001-85
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Na forma do que dispõe o art. 124 da Lei nº 6.404/76,
comunicamos que se realizará, no dia 31 de dezembro de 2021, às 9h, em primeira chamada, ou, em
segunda chamada, às 10h, na sede da Sabemi Previdência Privada (“Entidade”), localizada em Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Sete
de Setembro, nº 515, prédio 513, 4° andar, bairro
Centro, CEP 90.010-190, Assembleia Geral Extraordinária da Entidade para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) deliberar sobre a inclusão, dentre
as competências da Diretora Presidente, da competência de cumprir, integralmente, no que diz respeito
às suas atribuições, as regras da resolução CNSP
nº 382/2020 e nº 383/2020 da Superintendência de
Seguros Privados (“SUSEP”); (ii) deliberar sobre a
ampla reforma do estatuto social da Entidade, para
se atender às exigências apontadas pela SUSEP,
enquanto órgão regulador, em processo administrativo instaurado sob o nº 15414.606095/2021-18;
e (iii) deliberar sobre a aprovação da consolidação
do estatuto social da Entidade reformado.
Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021
Maria Marta Schneider Severo
Diretora Presidente

