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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pela Credora
Fiduciária Farroupilha Administradora de Consórcios Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 91.107.581/0001-10, promoverá, na forma da Lei 9.514/97,
nas datas de 29/06/2021 (1º leilão) e 06/07/2021 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): LOTE 01 – Três Passos/RS:
Lote urbano nº 4, da quadra nº 311, localizado no lado par da Rua Ijuí, 1732 (lançado no ITBI), com área de terreno de 885,62m². Matrícula
18.360 do RI local. OBS.: Numeração predial e atual denominação de bairro pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante
os órgãos competentes correrão por conta do comprador. O endedor providenciará, sem prazo determinado, a baixa da averbação Acautelatória
constante na AV.3 da citada matrícula. Sobre o imóvel constam benfeitorias não averbadas no RI. Regularização e encargos perante os órgãos
competentes correrão por conta do comprador. Ocupado (AF). Lance mínimo: 1º Leilão R$ 581.497,68. 2º Leilão R$ 450.632,78.
COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira.
OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.
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VacinaçãomobilizaoEnsinoSuperior

Até sábado, cerca de 6 mil funcionários da Ufrgs devem ser vacinados

n Medicina: A Universidade Re-
gional Integrada do Alto Uruguai
e das Missões (URI) abrirá inscri-
ções, de 5 a 14/7, para vagas no
curso de graduação em Medicina,
via transferência externa. O in-
gresso é para o 2° semestre/21, e
a seleção será no dia 28/7. Mais
informações: www.uricer.edu.br.
n Radiologia: O Centro de Ensino
Médio Integrado da Universidade
de Passo Fundo (UPF) recebe ins-
crições, até 25/6, ao Curso Técni-
co em Radiologia. Os estudos têm
duração de dois anos; e as aulas
são de segunda a sexta-feira (noi-
te); e aos sábados (manhã). Inscri-
ções e dados: integrado.upf.br.
n Avaliações: O Instituto Uniban-
co e o Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) realizam a série de
webinários “Presente e Futuro
das Avaliações Educacionais no
Brasil”. São quatro encontros se-
manais, entre hoje e 7/7, sempre
às quartas-feiras, a partir das 16h.
Transmissão ao vivo e aberta, pelo
canal do Instituto Unibanco no You-
Tube, em: youtu.be/2QbYwoWjfJ0.
n E-books: O Instituto Federal de
Educação do RS (IFRS) disponibiliza,
gratuitamente, diversos e-books
sobre educação e temas variados,
de autoria de professores e técni-
cos do Instituto. Acesso e down-
load em: bit.ly/PublicacoesIFRS.

D
iversas instituições de
Ensino Superior, na Ca-
pital e no Interior, es-
tão vacinando seus pro-

fessores e funcionários contra a
Covid-19 nesta semana. Na Uni-
versidade Federal do RS (Ufrgs)
são pelo menos 6 mil servidores,
entre funcionários administrati-
vos, docentes e terceirizados,
que devem ser imunizados até
sábado (19/6). “Estamos convi-
dando os colegas, para que se
vacinem na universidade, até pa-
ra desafogar os postos de saú-
de, que estão lotados”, explicou
a professora Deise Lisboa Riqui-
nho, da Escola de Enfermagem.

Ontem pela manhã, a vacina-
ção começou com os trabalhado-
res cujo os nomes começam pe-
las letras A e B; e, hoje, conti-
nua com as letras de C a K. Se-
gundo Deise Lisboa, a estrutura
montada na Escola de Enferma-
gem (rua São Manoel, 963) en-
volve seis pontos de vacinação –
sendo quatro estações de drive-
thru, e duas de pedestre. Para
realizar a vacinação, os servido-
res devem apresentar um docu-
mento de identificação e o CPF.

ESPERANÇA. Funcionário do
Instituto de Pesquisas Hidráuli-
cas, no Campus Agronomia/Ufrgs,
Altemir Rodrigues Gonçalves, 37
anos, chegou cedo na universida-
de. Ele disse que a vacina é uma
esperança, em meio ao caos, on-
de mais de 480 mil pessoas per-
deram a vida com a Covid-19.
“Perdemos familiares e amigos.
A imunização é uma vitória do
povo brasileiro”, argumentou.

FURG. Também na Universida-
de Federal do Rio Grande
(Furg), a vacinação de 1.400 tra-
balhadores começou nesta ter-
ça-feira. Segundo a pró-reitora
de Gestão de Pessoas, Lúcia
Anello, o processo de imuniza-
ção contempla servidores, tercei-
rizados e pesquisadores que
exercem suas atividades profis-
sionais na instituição. A distri-
buição das doses se dará de

duas formas: Drive-trhu (pes-
soas em carro) e sala de vacina
(a pé), ambos no Cidec-Sul. A
distribuição dos grupos de vaci-
nação é por unidade acadêmica,
e a aplicação termina hoje. Con-
sultar os locais: bit.ly/3vrGRd7.

UFPEL. Na Universidade Fede-
ral de Pelotas, na próxima se-
gunda-feira (em 21/6), acontece-
rá a vacinação dos profissionais
do IFSul. Será das 9h às 17h, no
Campus Pelotas (Praça 20 de Se-
tembro). É preciso levar documen-
to de identidade, comprovante de
residência, CPF ou Cartão SUS e
declaração de atuação na insti-
tuição. Detalhes: bit.ly/3xqgDJc.

UFSM. Na Universidade Fede-
ral de Santa Maria (UFSM), on-
de os servidores foram vacina-
dos no último dia 8/6, a popula-
ção está sendo convidada a par-
ticipar do teste clínico da vacina
da empresa chinesa Sichuan Clo-
ver Biopharmaceuticals Inc, au-
torizada em abril deste ano. Po-
dem participar voluntários com
mais de 18 anos. Para mais in-
formes, acessar: bit.ly/34lkzhO.
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Nesta semana, diversas universidades estão imunizando seus servidores. Ufrgs começou ontem
GUILHERME ALMEIDA n Em Porto Alegre, após reunião,

nesta semana (em 14/6), com as
direções do Sindicato dos Munici-
pários (Simpa) e da Associação
dos Trabalhadores em Educação
do Município (Atempa), a Secreta-
ria Municipal de Educação (Smed)
aceitou receber propostas para a
recuperação de carga horária, em
razão da greve contra o retorno
das aulas presenciais sem vacina-
ção. Assim, as escolas têm até
amanhã para encaminhar propos-
tas, conforme orientação a ser
enviada pela Smed às entidades.

n O Movimento de Resistência ao
PL 170/2019 (homeschooling) defi-
niu, nesta semana (em 14/6), ações
para barrar o projeto aprovado na
Assembleia Legislativa. O encontro,
coordenado pela deputada Sofia
Cavedon, deliberou que, no dia
21/6, às 14h, será entregue um
dossiê, com documentos pedindo
o veto do governador Eduardo
Leite ao PL. Entre as próximas ati-
vidades, também foi acertado um
pedido de audiência com o conse-
lheiro Cesar Miola, do TCE/RS.

direto ao ponto

Greve: recuperação de
aulas emnegociação
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