ZERO HORA
SEGUNDA-FEIRA,
11 DE MARÇO DE 2019

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDITAL DE CITAÇÃO – EXECUÇÃO – LEI 11.382/2006.

2ª Vara Cível Comarca de Osório de: 20 dias. Natureza: Execução de Titulo Extrajudicial Processo: 059/1.17.0002487-5 (CNJ:. 000746880.2017.8.21.0059). Exequente: Banco Santander (Brasil) S.A., Executado: Rachel Vogel Nied e outros. Objeto: CITAÇÃO de
Rachel Vogel Nied e Rachel Vogel Nied, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que no PRAZO DE TRÊS (03) DIAS,
efetue o pagamento do débito e demais cominações legais, ficando ciente(s) de que havendo o pagamento integral no prazo legal,
a verba honorária arbitrada será reduzida pela metade. Poderá(ão) o (a)(s) executado(a)(s) oferecer EMBARGOS no prazo legal
de QUINZE (15) DIAS, a contar do término do presente edital. No prazo dos embargos, reconhecendo o(a)(s) executado(a)(s) o
crédito do exequente e comprovando o depósito de no mínimo 30% (trinta por cento) do valor exequendo, inclusive custas
processuais e honorários advocatícios, poderá(ão) o(a)(s) executado(a)(s) também requerer seja(m) admitido(s) a pagar o restante
em até SEIS (06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Osório, 30 de
novembro de 2018.SERVIDOR: Paulo Figueiró. JUIZ: Juliano Pereira Breda.

Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Registro de Imóveis da 3ª Zona. Nº 1008/2018. Assunto: Intimação ao(s) Devedor(es)
Fiduciante(s) Sr.(s) Aline da Silva Wolf, Endereço para Intimação: 1) Rua Moacyr Godoy Ilha, nº 81, Casa 02, do “Condomínio Residencial Caroline”,
Bairro Espírito Santo, CEP 91.770-315, Porto Alegre/RS. 2) Rua Marechal Hermes, nº 151, Apto 303, Bairro Tristeza CEP 91.910-290, Porto Alegre/
RS. 3) Estrada Francisca de Oliveira Vieira, nº 440, Bairro Belém Novo, CEP 91.780-050, Porto Alegre/RS. Senhor(es) Fiduciante(s): 1. Na qualidade
de Titular do Serviço de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de Porto Alegre/RS, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26
da Lei 9.514/97, bem como pela instituição credora do Contrato de Financiamento Habitacional, nº 0612888, garantido por Instrumento Particular de
Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre Outras Avenças, datado de 21/06/2010,
registrado sob o(s) número(s) R.5 da(s) matrícula(s) nº(s) 133.428, do Livro 2-Registro Geral, desta Serventia, referente(s) ao(s) seguinte(s) imóvel(s):
Residência nº 02, do “Condomínio Residencial Caroline”, com entrada pelo nº 81 da Rua Moacyr Godoy Ilha, Bairro Espírito Santo, Porto Alegre/RS,
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sª.(s), venho intimar-lhe(s) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) débito(s)
inadimplido(s) que se encontra(m) vencida(s) desde 21/05/2014 a 21/09/2018, e não paga(s). 2. Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s),
posicionado em 25/10/2018, corresponde a R$ 131.479,06 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e seis centavos), sujeito a
atualização monetária, a juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, o(s) encargo(s) que
vencer(em) no prazo desta intimação. 3. Assim, procedo à Intimação de V.Sª.(s), para que se dirija(m) a este Cartório de Registro de Imóveis, à
Rua Cel. Genuíno nº 421, sala 501, Centro, para efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados
a partir desta data. 4. Na oportunidade, fica(m) V.Sª.(s), cientificada(s) de que o descumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição credora fiduciária – Banco Bradesco S.A., nos termos do Art. 26, § 7º,
da Lei 9.514/97. 5. Caso V.Sª.(s), já tenha(m) efetuado o pagamento do débito antes do recebimento da presente notificação, gentileza desconsiderála, para todos os fins de direito. Atenciosamente, Porto Alegre/RS, 29 de Outubro de 2018. Moysés Marcelo de Sillos, Registrador.
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Obituário
Antonia
Amazarray
Ciulla
Conhecida carinhosamente
como Mary, Antonia Amazarray
Ciulla morreu em 23 de fevereiro,
aos 66 anos, em Porto Alegre.
Nascida em 20 de abril de 1952,
em Santander, na província de
Cantábria, no norte da Espanha,
era filha de Antonia Peña Diez
e Carmelo Amazarray y Hazas
(ambos falecidos), irmã de Carmelo Nicolás e Francisco Javier.
Foi batizada como Maria Antonia
Amazarray Peña, mas, quando se
mudou com a família para o Brasil, em 1958, um erro no registro
retirou o primeiro nome. Por isso,
foi sempre chamada de MaryToñi ou, simplesmente, Mary.
Segundo familiares, era de poucas palavras. No entanto, isso não
a impedia de demonstrar um intenso afeto aos entes queridos.
Nas viagens que fazia – um de seus
passatempos preferidos –, Mary
costumava anotar todos os detalhes dos passeios em um bloco de
notas. Tinha Nova York, nos Estados Unidos, e Veneza, na Itália, como destinos preferidos.
Do fruto de seu casamento de
45 anos com Fábio Ciulla, nasceram os filhos, Pérsio e Paula.
O casal se conheceu ainda na época de colégio. Fábio frequentava o

La Salle Dores, e Mary, o Sévigné.
Ela sempre foi uma mulher doce,
reservada e dedicada à família.
Além do marido e dos filhos,
deixa os irmãos e o neto, Leonardo, que sempre foi muito apegado
à vovó Mani, como a chamava, e
para quem foi seu último sorriso.

Sidney
Sheinberg
Sidney Sheinberg, executivo
de cinema que foi o mentor de
um dos maiores cineastas de todos os tempos, Steven Spielberg,
morreu aos 84 anos. A notícia foi
divulgada pelo filho dele, Jonathan, em seu Instagram, na sextafeira. As informações são do The
Hollywood Reporter.
O executivo dirigiu a Universal
Studios por cerca de 35 anos. Foi
ele quem, no final da década de
1960, contratou um jovem de 20
anos, de sobrenome Spielberg, para fazer programas da empresa.
A aposta do executivo, que na
época foi chamada de “loucura
de Sheinberg”, renderia muitos
frutos. Em sua gestão à frente da
Universal, foram lançados clássicos como Tubarão (1975), E.T.: o
Extraterrestre (1982), De Volta para o Futuro (1985), Jurassic Park:
o Parque dos Dinossauros (1993) e

A Lista de Schindler (1993), todos
dirigidos por Spielberg. Tubarão e
E.T. renderiam à Universal cerca
de US$ 260 milhões e US$ 435 milhões em bilheteria.
“Meu coração está partido. Sid
tinha uma grande personalidade
e um coração terno. Ele deu luz a
minha carreira e fez da Universal
minha casa. Fomos um time por
25 anos e ele foi meu querido
amigo por 50 anos. Pelo resto da minha vida, devo a ele
mais do que posso expressar”,
disse Spielberg por meio do
Twitter da Amblin, sua produtora.

Abraham
Stavans
O ator e diretor Abraham Stavans morreu aos 86 anos, na terçafeira, no México. Ele participou de
vários episódios do seriado Chaves
no fim da década de 1970.
Quem confirmou a notícia foi
o filho do artista, Ilan Stavans,
que postou um comunicado no
Twitter na quarta-feira. “Suas atuações apaixonadas e amor pela vida estarão para sempre em nossas
memórias.”
Stavans também participou do
seriado Chapolin e da novela Rebelde, quando interpretou o personagem Joel Huber.

As informações publicadas nesta seção são gratuitas e devem ser enviadas à Redação com nome, endereço, número
da identidade do remetente e telefone para contato. E-mail: obituario@zerohora.com.br ou (51) 3218-4756

COMPLETA INFRAESTRUTURA DE
ATENDIMENTO E SERVIÇOS EXCLUSIVOS.
Av. Prof. Oscar Pereira, 584 - Porto Alegre/RS - Atendimento 24h: 51 3252 5000

SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS DA REGIÃO
NORDESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDERCOL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
No uso das atribuições que me conferem o Estatuto Social da Endade em epígrafe, ﬁcam
convocadas, pelo presente, as empresas associadas e integrantes da categoria econômica, para
parciparem da reunião de Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de março de
2019, segunda-feira, às 13:30 horas e, não sendo obdo quórum, às 14:00 horas, em segunda e
úlma convocação, na sede social sita na Rua Ítalo Victor Bersani, nº 1134 – Bairro Jardim América,
na sala de reuniões do SINDIVEST, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, para deliberarem acerca da
seguinte ORDEM DO DIA
1. Discussão e deliberação, aprovando ou não, sobre a conveniência de se formalizar Convenção
Coleva de Trabalho com o Sindicato dos Empregados em Empresas de Refeições Colevas,
Refeições Convênios, Cozinhas de Indústrias e Restaurantes Industriais de Caxias do Sul, Sindicato
dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Caxias do Sul e com o Sindicato dos Nutricionistas do
Estado do Rio Grande do Sul, e no caso de aprovação, estabelecer, através de cláusulas, as condições
de interesse da categoria patronal;
2. Discussão e deliberação, aprovando ou não, sobre a concessão de poderes à Presidente da
Endade ou a quem este indicar para negociar e ﬁrmar acordo com os Sindicatos Proﬁssionais, e em
caso de malogro na negociação ou negava de celebração de Convenção Coleva deliberar sobre a
conveniência de se instaurar Dissídio Colevo, de caráter revisional, inclusive formulando Protesto
Judicial para preservação das respecvas datas-base e para intervir em outros conﬂitos colevos de
trabalho, constuindo procuradores;
3. Discussão, estabelecimento e deliberação, aprovando ou não, o valor da contribuição assistencial
das empresas associadas e não associadas a favor do SINDERCOL, para a sua manutenção;
4. Deliberar quanto a ser ou não manda em aberto a Assembléia Geral da Categoria, até a resolução
ﬁnal da lide;
5. Deliberar acerca do estabelecimento de contribuições de custeio para o Sindicato Patronal;
6. Deliberação sobre a criação/implantação da Contribuição Confederava e suas diretrizes;
7. Assuntos Gerais, sem caráter deliberavo.
Caxias do Sul, RS, 11 de março 2019.
MARILENE LAZZARI - Presidente do SINDERCOL

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

A esposa Rosana Hartstein, o irmão Emílio Salim, os filhos Patrícia, Rodrigo e
Rafael e demais familiares e amigos participam o falecimento do amado

PAULO SALIM
e convidam para a cerimônia de despedida que será realizada no dia 11 de
março (hoje), a partir das 9h, na Capela F do Cemitério São Miguel e Almas, e
o enterro será às 18h.
Porto Alegre, 11 de março de 2019

