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Segunda-feira, 6 de junho de 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REGISTRO DE IMÓVEIS DE GRAVATAÍ
Antonio Vicente Polito - Oﬁcial

EDITAL DE LOTEAMENTO

Antonio Vicente Polito, Oficial do Registro Imóveis de Gravataí, no uso de suas atribuições
FAZ SABER, a quem interessar possa e em cumprimento a Lei nº 6.766 de 19.12.1976, SOLO
EMPREENDIME TOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede em Glorinha/RS, CNPJ nº 07.484.104/000168, depositou neste Serviço a documentação relativa ao empreendimento denominado LOTEAMENTO
RESIDENCIAL MORADA DO SOL, projetado sobre a área de terras matriculada sob nº 106417, assim
descrita: UM TERRENO URBANO, sem benfeitorias, de formato irregular, com a área superficial de
193.271,29m2, situado na zona central do município de Glorinha, com as seguintes medidas e confrontações:
frente ao Norte com a avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho - Rodovia ERS-030, onde mede 24,1 lm, lado
ímpar; fundos ao Sul, em dez segmentos: o primeiro segmento partindo da divisa Oeste, segue em sentido
Oeste-Leste por 81,92m; segundo segmento segue em sentido oroeste-Sudeste por 94,34m, o terceiro
segmento segue em sentido Oeste-Leste por 63,41m; quarto segmento segue em sentido orte-Sul por 23,7
lm, todos os segmentos confrontando com imóvel objeto da matrícula nº 71.364, Livro 2-RG, deste Ofício;
quinto segmento segue em sentido Oeste-Leste por 77,74m; sexto segmento segue em sentido OesteLeste por 86,96m; sétimo segmento segue em sentido Oeste-Leste por 11,76m; oitavo segmento segue
em sentido Noroeste-Sudeste por 22,98m; o nono segmento segue em sentido Noroeste-Sudeste por
26,86m; e o décimo segmento segue em sentido oroeste-Sudeste por 36,63m, os seis últimos segmentos
confrontando com terras de Gilberto Antunes Bachin; ao Leste, em cinco segmentos: primeiro segmento
partindo da frente ao orte, segue em sentido Norte-Sul por 110,51 m; o segundo segmento segue em
sentido Oeste-Leste por 87, 11 m, ambos segmentos confrontando com terras de Solo Empreendimentos
Imobiliários Ltda; terceiro segmento segue em sentido orte-Sul por 229,95m com terras de Nilza Dias
Ckless Soares; quarto segmento segue em sentido orte-Sul por 61,17m com terras de Nilza Dias Ckless
Soares; quinto segmento segue em sentido orte-Sul
por 495,16m com terras de ilza Dias Ckless Soares; e a
Oeste, em sete segmentos: primeiro segmento partindo
da frente ao Norte segue em sentido Norte-Sul por 86,71m;
segundo segmento em sentido Leste-Oeste por 84,28m;
o terceiro segmento em sentido Norte-Sul por 178,03m;
quarto segmento em sentido Norte-Sul por 126,74m;
quinto segmento em sentido Norte-Sul por 155,06m; sexto
segmento em sentido Norte-Sul por 60,94m; e o sétimo
segmento em sentido Norte-Sul por 31,10m, todos os
segmentos confrontando com o imóvel objeto da matrícula
nº 71.364, Livro 2-RG, deste Ofício. Distante 187,81m
a Oeste da esquina com a rua Venâncio dos Santos.
Quarteirão: ruas Venâncio dos Santos, Odone da Silva Dutra
e avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho - Rodovia ERS-030.
Pelo prazo de 15 ( quinze dias), a contar da data da
última publicação, ficará a documentação apresentada,
a disposição dos interessados, find o prazo, inexistindo
impugnações, será procedido o competente registro.
Gravataí, 01 de junho de 2022.

Antonio Vicente Polito
Oficial

2° Caderno

Jornal do Comércio

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE
BORRACHA DE SÃO LEOPOLDO E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha de São Leopoldo e
Região, no uso de suas atribuições estatutárias e legais em vigor, convoca todos os associados em gozo
dos seus direitos legais e sociais a comparecerem na sede do sindicato e nos demais locais de votação
no dia 06/07/2022, das 5:00 horas da manhã até as 18:00 horas, para eleição dos membros da Diretoria,
do Conselho Fiscal e Representantes junto à Federação e respectivos suplentes. Não havendo quórum
haverá uma segunda votação, a ser realizada no dia 21/07/2022, no mesmo horário; a) haverá urnas para
votação na sede social do Sindicato, bem como nas principais empresas situadas em sua base territorial,
através de itinerantes; b) fica aberto, a partir desta data, um prazo, improrrogável, de 10 (dez) dias para a
inscrição de chapas; c) as inscrições deverão ser realizadas na secretaria da sede social do Sindicato, situada
na Rua Marechal Rondon, nº 76, bairro Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS, e seu horário de funcionamento
é das 8:30 horas às 11:15 horas, e das 13:30 horas às 17:30 horas, de 2ª à 6ª feira; d) após o registro e
publicação das chapas, haverá prazo de 3 (três) dias para impugnação das candidaturas.
São Leopoldo, 06 de junho de 2022 – Alexandre Ederson dos Santos - Presidente

Câmara Municipal
de Porto Alegre
LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE torna pública a abertura do seguinte certame:
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022.
PROCESSO SEI Nº 116.00036/2021-00
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura, ou empresa de ambas as áreas, para
execução de obra de reforma do Bloco de Utilidades, situado na área posterior ao prédio da Câmara
Municipal de Porto Alegre, de acordo com os projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas
descritas neste Edital de Tomada de Preços.
LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 14 horas do dia
22-06-2022.
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO: 14 horas e 10 minutos do dia 22-06-2022.
LOCAL: Câmara Municipal de Porto Alegre – Sala das Comissões.
ENDEREÇO FÍSICO: Avenida Loureiro da Silva, 255, sala 301, Bairro Centro Histórico, Município de
Porto Alegre, RS, CEP 90013-901.
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DESTE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS:
www.camarapoa.rs.gov.br ou licita@camarapoa.rs.gov.br.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo, 60 (sessenta) dias.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: item 17 deste Edital de Tomada de Preços.
Município de Porto Alegre, 1º de junho de 2022.
Fabricio Benites Bernardes, Diretor Geral.

Hospital Moinhos
realiza Feira de
Saúde e Cidadania
O Hospital Moinhos de Vento
promoveu, no sábado (4), a Feira de Saúde e Cidadania, com diversos serviços gratuitos para os
moradores do Loteamento Santa
Terezinha, em Porto Alegre. A
programação da saúde incluiu
testes de HIV, hepatite e sífilis,
verificação de sinais vitais, teste de diabetes, oficina de cuidados odontológicos, distribuição
de kits dentais e kits de cuidados
pessoais. A vacinação contra a
gripe foi o serviço mais procurado. Os participantes contaram
com espaço para corte de cabelo
e oficina de empreendedorismo
para mulheres. Os atendimentos
jurídicos foram focados em processos de aposentadoria, auxílio-doença e orientação específica
para pessoas LGBTQIA+.
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