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A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA torna público que foi publicado o

Edital N. 050/2020, referente à retificação parcial do resultado do Concurso Público

para Docente da carreira do Magistério Superior na área de Química Analítica/

Análise de Traços e Química Ambiental, conforme o Edital de abertura N.128/2019.

A publicação na íntegra está na página do edital de abertura do concurso, disponível

em www.ufsm.br/concurso.

Santa Maria, 03 de setembro de 2020.

Paulo Afonso Burmann
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AVISO DE DIVULGAÇÃO DE

RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SANTA MARIA MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO

“LEILÃO ONLINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado

pelo intermédio de Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no CNPJ sob o nº 92.751.213/0001-73,

representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, inscrita no CNPJ sob o nº 05.349.595/0001-09,

promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97.

Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 9.514/97,

estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: ERECHIM - RS. BAIRRO KOLLER. Rua

Inácio Vasiluk, n° 612, (Lt 04 da Qd 03). Casa. Área Terr. 370,80m² e área contr. 63,00m²(estimada no local). Matr. 61.387 do RI

Local. Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos

competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. Desocupação por conta do comprador. (AF). 1º Leilão: 21/09/2020, às

16h. Lance mínimo: R$ 267.000,00 e 2º Leilão: 24/09/2020, às 16h. Lance mínimo: R$ 133.500,00 (Caso não

seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O

interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante

será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência

na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do

artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e

venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br.

1ºLEILÃO: 21/09/2020 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 24/09/2020 Às 16h.

Destaque comapenas três toques

Coudet disse que Abel não deverá ter condições de jogar 90 minutos quinta, mas deve entrar no decorrer do jogo

Esportes

FABRÍCIO FALKOWSKI

fabricio@correiodopovo.com.br

A
bel Hernández esteve
em campo por apenas
11 minutos contra o Ba-
hia. Quando ele entrou,

o Inter ganhava por 2 a 1 e pare-
cia ter a vitória encaminhada.
Mas sofreu novo gol nos acrésci-
mos e amargou o segundo empa-
te consecutivo. O atacante uru-
guaio, porém, mostrou em seu
pouco tempo de estreia que pode
acrescentar bastante no setor
ofensivo, além de ser útil na defe-
sa. Abel foi fundamental para a
conquista do ponto dentro do Bei-
ra-Rio diante do Bahia. Ele joga-
rá contra o Ceará, quinta-feira,
no Beira-Rio, mas outra vez deve
começar no banco de reservas.

O novo reforço entrou aos 43
minutos do segundo tempo e
deu três toques na bola. No pri-
meiro, perto da linha de fundo,
passou pelo adversário e conse-
guiu fazer o cruzamento para a
área, que não foi aproveitado pe-
los companheiros. Depois, com
um toque sutil de calcanhar, dei-
xou Marcos Guilherme na cara
do gol, mas o atacante deixou a
bola escapar e perdeu a chance
de ampliar a vantagem do Inter
para 3 a 1. No último lance, aos
54 minutos, já após o Bahia ter
conseguido o empate, quase so-
bre a linha fatal, o uruguaio im-
pediu o gol do zagueiro Ernan-
do, que daria a vitória aos baia-
nos, afastando a bola de cabeça.

Depois da partida, o técnico
Eduardo Coudet disse que as en-
tradas de Abel e de Rodrigo Mo-
ledo, que foram ao campo no
mesmo momento, foram para
prevenir alguma jogada de bola
parada do Bahia. Ele projeta o
uso do atacante contra o Ceará,
ainda que não desde o início da
partida. “Sou realista e falo a
verdade. Não creio que ele come-
çará (o jogo). Ele ainda não tem
capacidade de atuar 90 minutos.
Entrou bem hoje (domingo), deu
um passe para Marcos Guilher-
me, se movimentou bem, mas é
cedo para ser titular”, afirmou o
comandante colorado.

Coudet voltou a mencionar
que gosta de montar as suas
equipes com dois atacantes de
ofício. Nos últimos jogos, ele não
teve essa possibilidade por abso-
luta falta de homens de frente.
Guerrero, Pottker e Yuri Alberto
estão lesionados. João Peglow,
por sua vez, voltou a ficar à dis-
posição no final de semana,
após cumprir quarentena por
Covid-19. Contra o Bahia, o úni-

co atacante de ofício desde o iní-
cio foi Thiago Galhardo. Seu
companheiro no setor foi D’Ales-
sandro, que é um meia.

A tendência é que Coudet ga-

nhe pelo menos mais uma opção
para montar o setor contra o
Ceará. Leandro Fernández, con-
tratado na semana passada, de-
ve ganhar nos próximos dias a

condição legal para fazer a sua
estreia. Se isso acontecer, o ata-
cante argentino deve pelo me-
nos ficar no banco de reservas
nesta quinta-feira.

Eduardo Coudet não foi en-
fático, mas em sua última entre-
vista forneceu indícios de que
não pretende deixar nenhum
dos seus principais jogadores
fora do jogo contra o Ceará. De-
pois de dois empates seguidos
nas duas últimas rodadas, o ti-
me colorado desperdiçou a
“gordura” que acumulara e ago-
ra está ao alcance dos adversá-
rios na tabela do Brasileirão.

“Esse empate (com o Bahia)
doeu muito. Sinceramente, a de-
fesa não sofreu. No primeiro
tempo, o único chute foi o gol.
No segundo, quando sofremos o
pênalti, não havia tido nenhum.
Cometemos os erros e pagamos
o preço”, lamentou o técnico.

A semana, porém, começa
com uma indefinição. No domin-
go, o volante Johnny deixou o
gramado com dores muscula-
res. Ele será avaliado dia a dia,
mas é dúvida. Se não puder jo-
gar, Coudet terá trabalho para
definir o time, pois Musto e Ro-
drigo Lindoso estão afastados
por Covid-19 e dificilmente esta-
rão recuperados até quinta.

O vice de futebol, Alessan-
dro Barcellos, confirmou o inte-
resse em emprestar o lateral
Natanael, mas ainda não sur-
giu um clube que o quisesse.
Ele foi contratado no meio do
ano passado e jogou nove ve-
zes. O zagueiro Eduardo deve
ser emprestado ao Paraná.

Abel Hernández teve participação importante no final do jogo e deve entrar novamente quinta

RICARDO DUARTE / INTER / CP

Editor: Hiltor Mombach | Editor assistente: Amauri Knevitz Jr. | E-mails: esportes@correiodopovo.com.br e futebol@correiodopovo.com.br

Tendência
éde força
máxima

JOGO


