
U m projeto no site de fi-
nanciamentos coletivos
Kickstarter promete
construir um guarda-
chuva que dispensa

qualquer tipo de cobertura. O Air
Umbrella usa apenas ar para pro-
teger seu usuário.
O dispositivo é equipado com

uma espécie de ventoinha, que su-
ga o ar por uma partemais baixa e
o dispara com força para cima. Is-
so seria o suficiente para desviar as
gotas de chuva.
O guarda-chuva funciona com

uma bateria de lítio, com duração
máxima de 30minutos, e está dis-
ponível em três tamanhos – A (30
cm), B (50cm) eC (80cm).
A equipe que está desenvolven-

do o produto diz que o aparelho
pode proteger duas pessoas duran-
te pancadas comvolumes normais.
A campanha para arrecadar

fundos para desenvolver o pro-
duto termina em 24 de outubro
e já levantou quase US$ 83 mil.
A meta inicial era US$ 10 mil. O
projeto tem data de entrega mar-
cada para dezembro de 2015. A
contribuição pode ser feita no si-
te kickstarter.com.

TECNOLOGIA

Guarda-chuva
“invisível”
protegeda
água comar
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COOPROFAR – Cooperativa de Produtos Farmacêuticos Ltda.
CNPJ: 10.415.625/0001-78/NIRE 43400097023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
11ª Assembleia Geral Extraordinária

OPresidente daCooperativa, Sr. JoãoHilario Sott no uso de suas atribuições, conforme prevê o artigo 38 parágrafo 2º da
Lei 5764/71 e de acordo com oArtigo 21 do seu Estatuto convoca os associados, que nesta data somam 921, para se
reunirem emAssembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de outubro de 2014, no Hotel Continental Porto
Alegre - Salão Continental - 10º andar – Largo Vespasiano Julio Veppo, 77 – Bairro Centro – PortoAlegre/RS, às 7h em
primeira chamada, com quórum mínimo de 2/3 de seus associados, às 8h em segunda chamada, com a presença de
metade mais um de seus associados, e às 9h em terceira e ultima chamada com a presença de no mínimo dez
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordemdo dia: - 1. Negociação; - 2. Mercofarma; - 3. Reforma doEstatuto;
- 4. ReformadoRegimento Interno; - 5.AssuntosGerais.

João Hilario Sott
Presidente Porto Alegre, 20 de outubro de 2014

Ministério da
Educação

Chamada Pública 01/2014
AUniversidade Federal de Pelotas torna público que na Chamada Pública em questão,
que tem como objeto o Credenciamento de Leiloeiros Públicos Oficiais, o Leiloeiro
Oficial Gilmar Santos dos Santos foi considerado habilitado, enquanto os Leiloeiros
Oficiais Tiago Brunelli de Moraes e Moyses Pedroso de Moraes foram considerados
inabilitados, tendo em vista que não cumpriram o item 8.4.3.1.1 do edital, conforme
razões expostas na Ata de Resultado de Habilitação.

Pelotas, 20 de outubro de 2014
Ricardo Hartlebem Peter

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Visto: Prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino / Reitor

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PRAÇA PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
EDITAL Nº 10480128. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 2009.71.10.001115-5/RS.
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ADVOGADO: RAFAEL RAMOS GONÇALVES.
EXECUTADA: VERA LUCIA SILVEIRA RODRIGUES.

no dia 29/10/2014, às 14 horas,

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
em 3/2014.

O EXMO. SR. DR. EVERSON GUIMARÃES SILVA, MM. JUIZ
FEDERAL SUBSTITUTO DA SEGUNDA VARA FEDERAL DE PELOTAS, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que será
vendido em praça única, no átrio da Justiça Federal em Pelotas, o bem
adiante discriminado, realizada a cargo do Sr. Oficial de Justiça de plantão, de acordo com a Lei 5.741/71,
por preço não inferior a 60% do valor da avaliação, que importa em

Descrição do(s) bem(ns): "UM TERRENO, situado nesta cidade, em zona urbana, cadastrado na
Prefeitura Municipal pela Avenida Pinheiro Machado sob o nº 1.466 (mil quatrocentos e sessenta e seis),
medindo treze metros (13m) de frente oeste por vinte metros (20m) de fundos; fazendo esquina ao norte com
a Rua Comendador Francisco Ribas, antes rua sem denominação, confinando ao sul com Álvaro José Cardoso
ou sucessores e a leste com Ilma Torchelsen Domingues, antes com Paulo Coutelle Filho ou sucessores;
contendo em seu interior um prédio de alvenaria, em mau estado de conservação, com cento e cinquenta e
cinco metros quadrados (155m²). Tudo conforme matrícula nº 36.581, Livro nº 2 - Registro Geral do Registro
de Imóveis da 1ª Zona de Pelotas. Observação do Oficial de Justiça Avaliador:

Caberá ao arrematante o pagamento das custas devidas à União, calculadas em 0,5%
(meio por cento) sobre o valor da arrematação (Lei 9.289/96, Tabela III), que devem ser depositadas em
conta judicial (operação 005). Caso não seja(m) encontrado(s), fica(m) desde já intimado(s) o(s) devedor(es)
da designação supra, e para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, afixado no local de
costume, no átrio deste foro, situado na Rua Quinze de Novembro, 653, 8º andar, com expediente externo das
13 horas às 18 horas, e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Pelotas, em 19 de
setembro de 2014. Eu, Mário Luiz dos Santos Belmudes, Diretor de Secretaria, conferi.

Verifiquei que a casa de
moradia, atualmente edificada sobre o terreno, está de um modo geral em bom estado de conservação (pelo
menos não pode ser considerada em mau estado de conservação como menciona a matrícula do imóvel) e
está em nível mais baixo em relação às duas ruas que faz esquina, situação esta que provavelmente sujeita a
casa a alagamentos.

A Chuí Holding S.A. torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a Licença Ambiental de
Operação para o Parque Eólico Minuano, com potência de 46 MW, localizado no
município de Santa Vitória do Palmar e Chuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Giovani Gonçalves Petri
Gerente do Departamento de Engenharia Ambiental e Fundiária

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

AVISO DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL – Sesc/RS torna pública, para conhecimento dos interessados, a realização
das seguintes licitações:

Modalidade: Pregão Presencial 202/2014
Objeto: prestação de serviços de locação de veículos para atendimento da Unidade Operacional
localizada no município de Frederico Westphalen/RS, pelo período de 12 (doze) meses.
Data de abertura: 29/10/2014, às 16 horas
Modalidade: Pregão Presencial 204/2014
Objeto: registro de preços, visando eventuais aquisições de kits de limpeza para as impressoras
das marcas Zebra e Datacard, pelo período de 12 (doze) meses.
Data de abertura: 30/10/2014, às 9h30min
Modalidade: Pregão Presencial 206/2014
Objeto: fornecimento de diversos gêneros alimentícios para suprimento de Hotel e Unidade
Operacional do Sesc localizados no município de Porto Alegre, pelo período de 12 (doze) meses.
Data de abertura: 30/10/2014, às 14h30min
Modalidade: Pregão Presencial 207/2014
Objeto: prestação de serviços protéticos para atendimento de Unidade Operacional localizada no
município de Rio Grande/RS, pelo período de 12 (doze) meses.
Data de abertura: 29/10/2014, às 14h30min
Modalidade: Pregão Presencial 219/2014
Objeto: aquisição de caixas plásticas para transporte e armazenagem de alimentos.
Data de abertura: 29/10/2014, às 9h30min

Os editais poderão ser obtidos no site www.sesc-rs.com.br ou junto à Gerência de Materiais
e Serviços, na Avenida Alberto Bins, 665 - 10º andar, em Porto Alegre/RS, de segunda a
sexta, a partir das 14 horas. Informações através dos telefones (51) 3284-2010, 3284-2018,
3284-2074, 3284-2085 e 3284-2089.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SRPG - Serviço de Registros Públicos de Guaporé
EDITAL - MATRÍCULA DE IMÓVEL

Moacir Barcelos Bueno, oficial Registrador do Serviço de Registros Públicos de Guaporé - RS, faz público, para ciência dos interessados,
que o Município de Guaporé, pessoa jurídica de Direito Público interno, CNPJ 87.862.397/0001-09, com sede na Avenida Silvio Sanson
nº 1135, nesta cidade, representado por seu Prefeito Municipal, Exmº. Sr. Paulo Olvindo Mazzutti, requereu, nos termos da Lei Estadual
nº 9.255/1.991, a abertura da matricula do imóvel urbano, a seguir descrito: SOBRA da QUADRA "134", situado no Bairro Santo André,
NESTA CIDADE DE GUAPORÉ, no quarteirão compreendido pelas ruas Silvestre Milesi, Leonidas Carpi, Salgado Filho e Gino Morassutti,
distante 30m da esquina formada pela ruas Leonidas Carpi com Salgado Filho, confrontando: NORTE, na extensão de 3m, com a rua
Leonidas Carpi SUL, na extensão de 3m, com a parte do lote nº 143, de propriedade do Município de Guaporé; LESTE, na extensão de
37,50m, com parte do lote nº 143, de
propriedade do Município de Guaporé;
OESTE, na extensão de 37,50m, sendo
12,50m com o lote 141, de propriedade de
Paulo Redante, 12,50m com o lote nº 140,
de propriedade de Gema Redante de Castro,
e em 12,50m, com o lote nº 139, de
propriedade de Clair Nervis. O referido imóvel
será matriculado nesta Serventia Registral,
em nome do Município de Guaporé,
passados quinze(15) dias, contados desta
publicação, se não for apresentada
impugnação legal.

Guaporé, 10 de outubro de 2014.

Moacir Barcelos Bueno - Oficial
Registrador.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA

A Prefeitura Municipal de Alvorada comunica aos interessados que a partir de 20 de
outubro de 2014 até o dia 24 de outubro de 2014, às 17 horas, coloca a disposição o
Termo de Referência às empresas especializadas na COLETA DOMICILIAR,
COLETA SELETIVA, COLETA DE ENTULHOS E FOCOS DE LIXO, TRANSPORTE
E DESTINAÇÃO FINAL, OPERAÇÃO DE TRANSBORDO. As empresas
interessadas poderão obter o referido Termo de Referência através do site
www.a lvo rada . rs .gov.b r, ou por so l i c i tação no e-ma i l l i c i tacoes-
alvorada@alvorada.rs.gov.br, no prazo citado. As empresas para participarem,
deverão apresentar no Departamento de Compras, Licitações e Contratos no dia 30
de outubro às 9h o envelope da Proposta comercial acompanhada da sua Planilha
de composição de Custos completas, respeitando o Termo de Referência, e o
envelope da Habilitação. Na sessão serão abertos os envelopes de Propostas das
empresas que resultarem habilitadas. Maiores informações com o Departamento de
Compras, Licitações e Contratos do Município, através do telefone (51) 3044-8563,
no horário comercial. O presente comunicado tem por objetivo coletar junto ao
mercado os preços para fins de contratação emergencial para um período de até 180
(cento e oitenta) dias a partir de 21 de novembro de 2014, atendendo as
necessidades e interesses deste do Município, instruído através do Processo
Administrativo nº 21.553/2014. Prefeitura deAlvorada – Estado do Rio Grande do Sul
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2266 – CEP 94810-001 - CNPJ:
88.000.906/0001-57.
Alvorada, 20 de outubro de 2014

Sergio Maciel Bertoldi
Prefeito Municipal
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Equipamento dispensa cobertura
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