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Sábado, 26/3/2022

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de
Janeiro – Sicredi Rio RJ, inscrita no CNPJ sob nº 72.128.440/0001-30, promoverá, na forma da Lei 9.514/97,
nas datas de 31/03/22 (1º leilão) e 06/04/22 (2º leilão), ambas às 9h15, o leilão do seguinte lote: LOTE 1
– Rio de Janeiro/RJ. Centro (lançado em ITBI). Av. Passos, 120. Salão 501 (5° andar). Área priv. const.
estimada no local 247,00m² e fração ideal de 2/36. Mat. 35.908 do 2º RI local. Obs.: Bairro de localização do
imóvel, área privativa e eventual convenção de condomínio, pendentes de averbação no RI. Regularizações e
encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Desocupado. (AF) Lance mínimo:
1º leilão R$ 1.230.000,00. 2º leilão R$ 615.000,00 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE
PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Mediante cadastro prévio no site
da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.
(51) 99537.5119 • Cond. Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

CEU CONSTRUÇÕES E
ENGENHARIA URBANA S.A.
CNPJ Nº 30.082.267/0001-36 - NIRE: 33.3.0014750-1
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas
para a AGO/AGE no dia 25/04/2022, às 15:00 horas
e às 16:00 horas respectivamente, em nossa sede
social na Rua Visconde de Uruguai, nº 214, Centro,
Niterói, RJ. Com a seguinte ordem do dia: 1) Exame
e aprovação das contas e demonstrações financeiras
do exercício de 2021; 2) Destinação dos resultados do
exercício; 3) Exame e aprovação da reforma do Estatuto Social; 4) Assuntos de interesse geral. Outrossim
informamos que os documentos que se refere o art.
133 da Lei 6404/76 e o novo Estatuto Social proposto,
encontram-se a disposição dos senhores acionistas
na sede da sociedade. Niterói, RJ, 25/03/2022.

Esportes

Flamengo
conhece
rivais na
Libertadores

Luís Oyama acerta
retorno ao Botafogo

Volante do Flu vibra
com volta ao Maraca
Vitor Silva / Botafogo

O Flamengo
conheceu na
sexta-feira
seus adversários na fase
de grupos da
Taça Libertadores da América. Os rubro-negros terão
pela frente no início da
busca pelo tricampeonato a
Universidad Católica-CHI,
Sporting Cristal-PER e o
Talleres-ARG.

Estreia do Fla
na competição
será no dia 6
de abril, contra
o Sporting
Cristal
A Universidad Católica
e o Sporting Cristal são
tradicionais em seus países.
Já o Talleres tem menos tradição na competição entre
os argentinos.
O vice-presidente Marcos Braz afirmou que o
Flamengo tem um elenco
capaz de passar pelos desafios, mas ressaltou que o
clube deve trazer reforços.
“Você tem que ter um
elenco qualificado, lógico,
mas precisa ser grande
também. Vamos ter que
gastar mais um pouco, senão você não sobrevive”,
disse.
Vice-campeão da temporada passada, o Flamengo estreia no torneio
no próximo dia 6 de abril,
contra o Sporting Cristal,
em Lima.

O Fluminense
encara o Botafogo amanhã,
pela par tida
de volta da
semifinal do
Campeonato Carioca. Os
tricolores têm a vantagem
de poder perder por um gol
de diferença para avançar à
final do Estadual.
A partida vai marcar o
retorno do Fluminense ao
Maracanã. O estádio ficou
fechado neste início de
temporada para a troca do
gramado.
O volante André comemorou poder atuar no Maracanã, onde afirmou que é
seu estádio preferido.

“Se eu não me engano,
a gente no ano passado
teve a segunda melhor
campanha dentro de casa
no Campeonato Brasileiro.
O Maracanã é um ambiente onde a gente já se sente
bem, é o estádio que eu
mais prefiro jogar. Me sinto
muito à vontade, e creio
que vai ser muito importante”, disse.
“Espero que a torcida
esteja nos apoiando, esteja
junto os 90 minutos. Temos
de fazer um ótimo jogo
independente das circunstâncias. Nosso time está
muito focado para buscar
essa vaga na final”, completou.

Vasco aprova
mudança no estatuto
Volante Luís Oyama foi apresentado ontem pelo Botafogo e já iniciou treinamento no estádio Nilton Santos

O Botafogo
anunciou ontem o retorno
do volante Luís
Oyama, em
d e f i n i t i v o. O
jogador, emprestado pelo
Mirassol ao clube carioca na
última temporada, firmou
contrato até o final de 2025 e
já treina com os companheiros de equipe.
No último ano, o atleta
foi um dos destaques do
time na conquista da Série
B do Campeonato Brasileiro.
Oyama atuou em 31 partidas,

Oyama foi peça
importante no
título da Série
B conquistado
no ano passado
pelo Glorioso
anotando dois gols e duas
assistências.
Após o fim de seu empréstimo, o Botafogo buscou sua
permanência para esta temporada, mas não entrou em

um acordo com o Mirassol.
O volante, então, retornou
ao clube paulista e teve boas
atuações no Campeonato
Paulista deste ano.
Com a chegada de John
Textor, o retorno tornou-se
possível e foi concretizado
na sexta. Desde a chegada
do investidor, o clube já
anunciou, além de Oyama,
o lateral-direito Saravia, o
zagueiro Philipe Sampaio,
o meia Lucas Piazon, ex-São Paulo, e o volante Patrick de Paula, que estava no
Palmeiras.

O Vasco deu
mais um passo
rumo à assinatura da SAF. Na
noite da última quinta-feira, o Conselho
Deliberativo aprovou a
mudança do estatuto do
clube.
A mudança visa se adequar às regras para a criação da Sociedade Anônima
de Futebol. Os cruzmaltinos já têm um acordo
firmado com a empresa
americana 777 Partners.
A aprovação do estatuto
veio com grande maioria.
Foram 166 votos a favor e
apenas três contra.
A reunião foi realizada em clima quente, com

Clube deu
mais um passo
visando a
venda da SAF
para a empresa
777 Partners
algumas discussões. Tanto que oito conselheiros
deixaram o local antes do
final.
Agora, uma Assembleia
Geral será reunida para
ratificar as mudanças do
Conselho Deliberativo. A
diretoria do Vasco corre
para poder agilizar a SAF a
tempo de reforçar a equipe
para a Série B.

