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Edital de Convocação 
de Credores – Lei 11.101/2005

1ᵃ Vara Cível - Comarca de Santa Rosa Prazo 
de: 15 (quinze) dias. Natureza: Recuperação de 
Empresa Processo: 028/1.17.0001200-9 (CNJ: 
0002888-03.2017.8.21.0028). Autor: Tecnoinox 
Indústria Metalúrgica Ltda. - EPP. Réu: Tecnoinox 
Indústria Metalúrgica Ltda. 
Objeto: Fazer saber, a todos os interessados, que 
nos autos supramencionados foram designados os 
dias: 03/10/2019, onde em primeira e 16/10/2019 
segunda convocação será realizada a assembleia 
geral de credores, a ter lugar Hotel Imigrantes (Sala 
Toscana) , RS 344, Km 39, Santa Rosa - RS ambas 
com abertura às 15:00 horas, credenciamento a 
partir das 14:00 horas, cuja ordem do dia é: a) 
decisão sobre a instalação do Comitê de Credores 
e eleição de seus membros, caso aprovada a insta-
lação; b) análise, alteração aprovação ou rejeição 
do Plano de Recuperação Judicial  Proposto pela 
Recuperanda; c) deliberar sobre qualquer outra 
matéria de interesse dos credores. Os credores 
poderão, se for o caso, obter cópia do plano de 
recuperação judicial a ser submetido a delibera-
ção da assembleia junto ao site do Administrador 
Judicial – www.recuperacaojudicial.net.br, tudo 
conforme preconizado no art. 36, incisos I, II e II 
da Lei 11.101/2005.

Santa Rosa, 09 de agosto de 2019.
Servidor Elemar José Rorato

Juiz Eduardo Sávio Busanello.

HORÓSCOPO
ÁRIES - São dias de mais energia, coragem, 
iniciativa e realização, ariano. Você pode superar 
coisas antigas, fazer coisas novas importantes, 
tomar decisões e dar muitos passos na direção 
de seus sonhos e objetivos. Foco no que você 
mais deseja e confie mais na vida. Um ótimo 
momento para estudos e viagens.
TOURO - É importante olhar para si mesmo 
com mais cuidado e carinho, taurino, buscando 
mais prazer e realização em tudo que você fizer. 
São dias importantes em sua vida afetiva, com a 
promessa de novidades, mudanças importantes, 
mais profundidade e transformações positivas. 
Mas cuidado com as expectativas.
GÊMEOS - É fundamental organizar a vida 
doméstica para ficar mais produtivo em todo 
resto, geminiano. A semana pede para abrir 
seu coração para viver mais intensamente as 
relações afetivas. Você pode ter uma conversa 
mais profunda e viver alguma coisa muito feliz 
nessa área. Só não deixe sua cabeça brigar 
demais com suas emoções.
CÂNCER - Uma ótima semana para organizar 
melhor sua vida, canceriano. Comece revendo 
sua rotina, a agenda, a gestão do tempo. Colo-
que energia em resolver. Dias de oportunidades 
grandes no trabalho e ótimo momento para cui-
dar melhor de você. A comunicação flui tão bem 
que vale a pena aproveitar e ter as conversas 
mais importantes
LEÃO - Organize-se melhor, leonino. Foco 
nas coisas práticas. Fazendo isso, você também 
terá tempo para se divertir. Até porque o céu 
do momento pede para você ter momentos de 
lazer e prazer. Além disso, uma movimentação 
importante acontece em sua vida amorosa. Per-
mita-se viver com mais prazer.
VIRGEM - É uma ótima semana para cuidar 
mais de perto dos assuntos da casa e da família, 
virginiano. Estar com seus pais ou com seus 
filhos, acompanhar mais de perto a vida dos 
que você mais ama. São dias de mais oportu-
nidades gerais, mas com alguma ansiedade e 
uma pequena tensão entre razão e emoção.
LIBRA - Abra-se, libriano. A vida quer novi-
dades e você pode dar o primeiro passo nessa 
direção. São ótimos dias para viagens, estudos, 
conversas, divulgações, fazer Contatos e negó-
cios. Só cuidado com o excesso de expectati-
vas. Ah! E também vale escolher melhor cada 
palavra que vai utilizar, se preocupando com 
cada detalhe
ESCORPIÃO - Que semana boa, escorpiano. 
Aproveite para seguir em frente, tomar decisões 
importantes, fazer com que as coisas aconteçam 
em sua vida. Vale mudar de padrão, começar 
coisas novas, fazer o que for mais importante pra 
você. Abra seu coração para novidades afetivas 
e permita-se ser mais feliz, confiando mais.
SAGITÁRIO - Uma semana de sorte e opor-
tunidades para você, sagitariano. Faça mais do 
que você gosta, mostre-se mais. Mas cuidado 
com o egoísmo e para não passar por cima 
das opiniões e necessidades dos outros. O céu 
da semana pede para escolher as melhores 
companhias e compartilhar mais.
CAPRICÓRNIO - Dias de ganhos e resul-
tados, capricorniano. Como você gosta. São 
ótimos dias para colocar mais energia no que 
é mais importante para você. Organizar sua 
vida financeira também trará uma boa sensa-
ção emocional. São ótimos dias para sentar e 
planejar o seu futuro.
AQUÁRIO - Dias maravilhosos para estar 
com amigos, aquariano. Mesmo no trabalho, 
tudo que você fizer com grupo, em equipe, dará 
mais resultados. Estar com as pessoas é mais 
estimulante. São dias de resultados concretos e 
a percepção bem clara sobre o que está ou não 
está funcionando. Foco no que está dando certo.
PEIXES - Um ótimo momento para colocar 
mais energia nas coisas que você mais gosta, 
pisciano. Corra atrás dos sonhos e projetos mais 
essenciais. É hora de pensar mais no propósito, 
na missão de vida, na realização pessoal. São 
bons dias para as relações, mas com alguma 
carência extra. Cuidado para não projetar isso 
nos outros.

BRUSKI LANÇARÁ NOVO LIVRO -  O escritor 
santa-rosense Valmir Bruski lançará Morte no 
Bar Paraíso, seu mais novo trabalho. Segundo o 
ex-presidente da ASES ele não lançará durante 
a Feira do Livro 2019, por não concordar com o 
local onde será realizada, e ainda salienta “Des-
de que tiraram o evento da Praça da Bandeira 
foi um retrocesso, estão insistindo em algo que 
comprovadamente não deu certo”. Data e local 
para o lançamento de Morte no Bar Paraíso, 
ainda não foram definidos.

ESCOLA PAUL HARRIS - A vereadora Lires Zim-
mermann teve aprovado pedido para entrega 
de Moção de Congratulações à Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Paul Harris. O pleito 
endossado pelos demais vereadores enfatiza 
que a honraria seja extensiva à todas as atletas 
da equipe feminina de basquete e aos professo-
res treinadores Pedro Immig e Valter Neitzke. 
A homenagem é reconhecimento à equipe que 
conquistou, de forma invicta, o título estadual 
nos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JER-
GS), realizado este ano em Santa Cruz do Sul.

FESTA –  A Empresa Jornalística Noroeste 
avança na organização da 18ª Festa da Crian-
ça, programada para o dia 5 de outubro, um 
sábado, às 14h, em frente à Rádio Noroeste. 
Serão distribuídos mais de 8 mil produtos às 
crianças, entre eles várias bicicletas.

Ação Penal contra Aldair está na fase final
Após transcorridos mais de um 

ano, desde sua denúncia, a Ação 
Penal, impetrada pelo Ministério 
Público Federal contra o vereador 
Aldair Melchior-PP por suspeita de 
corrupção em licitações públicas da 
Fundação Municipal de Saúde, en-
tra para as alegações finais e poderá 
ser sentenciada nos próximos dias. 
O prazo para que o MPF apresente 
suas considerações finais expira em 
menos de 10 dias.  A Penal, junto 
com uma Ação Civil Pública tramita 
na Vara da Justiça Federal de Santa 
Rosa, sob responsabilidade do juiz 
Rafael Salapata.

Já a Ação Civil Pública está na jun-
tada de documentação, e após isso abrirá 
para o memorial, onde serão ouvidas as 
testemunhas, e após isso as alegações finais 
e a sentença.  A previsão da Justiça Fede-
ral é que ambas ações serão sentenciadas 
juntas, e que isso ocorra ainda neste ano. 

AÇÃO SANGUESSUGA

“Conforme decisão do Tribunal, as ações 
de combate a corrupção têm prioridade 
e prazo para serem julgadas”, afirmou.

Nos autos da denúncia, chamada de 
Sanguessuga, o procurador da República 
Raphael Horta Goergen denuncia Aldair 

por supostas irregularidades em 
quatro licitações que se destinavam 
à aquisição de tiras reagentes para 
medição de glicemia, equipamentos 
de academia aberta e bens diversos 
como muletas, camas e andadores. 
Os apontamentos fazem referência 
a atos praticados entre 2015 e 2016, 
época em que Aldair exercia o cargo 
de diretor de Gestão Administrativa 
da Fundação Municipal de Saúde 
de Santa Rosa.

O procurador constatou prorro-
gações contratuais irregulares, di-
recionamento de licitações, dentre 
outros. A apuração também consta-
tou que as licitações resultaram na 

aquisição de produtos em preços superio-
res aos adquiridos normalmente no mer-
cado (sobrepreço), gerando um prejuízo 
de R$ 79 mil aos cofres públicos.

Ao Jornal Noroeste Aldair Melchior rei-
terou ser inocente.

Aldair foi denunciado por supostas irregularidades em quatro licitações 
que se destinavam à aquisição de tiras reagentes para medição de glicemia

Problemas na Avenida 
América são denunciados

A reportagem do Jornal Noroeste foi acio-
nada nesta semana por dois cidadãos que 
chamaram a atenção para problemas que 
se concentram no entorno no novo trecho 
da Avenida América de Santa Rosa. Segun-
do relatos, que podem ser comprovados 
nas fotos, os passeios públicos estão com 
excesso de água, e devido a isso, acaba 
infiltrando no passeio que acaba dani-
ficando. “Na segunda pista da Avenida 
América, a água da chuva está danificando 
o passeio, e causando infiltração. Já na 
parte antiga da avenida, os bueiros estão 
cobertos de mato e terra, fazendo com 
que água acabe escoando pelo asfalto”, 
destacou Augusto Sávio Parise.

Outros problemas também podem ser 
vistos no canteiro central da avenida. “Foi 
plantada grama no local, e as pedras foram 
jogadas para dentro do passeio, atrapa-
lhando o fluxo de bicicletas, pois ao lado 
existe uma ciclofaixa. Além de aspecto feio, 
a grama não consegue brotar. Quem da prefeitura fiscaliza isso”, questionou Parise.

Procurado pela nossa reportagem, a setor de Planejamento da Prefeitura afirmou 
que na porta da nova obra, solicitará para a empresa responsável limpe o local. 
Já sobre o problema de infiltração, será efetuada a colocação de leiva de grama, 
impedindo que a água danifique o local.

Os bueiros estão cobertos 
de mato e terra, fazendo com que água
acabe escoando pelo asfalto

A Defensora Pública Cristiane 
Chitolina Friedrich esteve em visi-
ta ao Poder Legislativo nesta sema-
na. Ela foi recebida pelo presidente 
da Câmara de Vereadores, Marcos 
Migue Knorst, oportunidade em 
que relatou o projeto “Família Feliz 
na Praça”, por ela desenvolvido, e 
que visa oportunizar a melhoria 
nas condições do parque infantil 
existente na Praça 10 de Agosto a 
fim de que o ambiente possa voltar 
a ser utilizado pela comunidade. 
Segundo Cristiane, a intenção é 
fazer do local um ambiente mais 
seguro, com a reestruturação do 
espaço, a fim de que a comunidade 
possa tomar posse do lugar, que é 
público, mas pouco utilizado de-
vido sua situação, tornando o mesmo em ponto de encontro, saudável e idôneo.

A defensora pública destacou detalhes do projeto arquitetônico e explicou que 
sua ideia é buscar formas de parcerias com a iniciativa privada para que sejam 
alocados recursos financeiros visando implementar melhorias.

Migue se mostrou solidário à proposta, dizendo entender ser uma necessidade de 
melhorias no local, que já foi ponto de encontro de pais e filhos no passado e disse 
ser parceiro da defensoria na busca formas de tornar real a proposta apresentada.

Defensoria Pública defende a revitalização 
do espaço infantil da Praça 10 de Agosto

Projeto foi apresentado ao 
presidente da Câmara, Migue Knorst


