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Dione
Cardoso
Rodrigues
dos Santos

A telefonista Dione Cardoso
Rodrigues dos Santosmorreu em
7 de agosto, aos 68 anos, noHos-
pital Moinhos de Vento, por
complicações da covid-19. Casa-
da com José Luiz Rodrigues dos
Santos, deixa cinco filhos:Larissa,
Leandro,Lissandra,Liliana eTia-
go.Alémdeles,deixa 11netoseum
bisnetoqueestáparanascer.
Nascida em Pelotas, no sul do

Estado, mudou-se ainda criança
com a família para Porto Alegre.
Dione era uma pessoa carismáti-
ca, que agregou grandes círculos
de amizades, principalmente no
movimento tradicionalista, em
que acompanhava sua filha, a de-
clamadora LilianaCardoso.
Com o marido, percorreu di-

versos Estados, representando a
cultura gaúchapormeiodoverso.
Entre as atividades profissionais
que exerceu ao longo da vida,
destacou-sena antigaCompanhia
Riograndense de Telecomunica-
ções (CRT). Deixa saudade pelo
seu espírito de liderança.

Gerson
King Combo

Pioneiro da soulmusic brasilei-
ra, o cantor Gerson King Combo
morreu na noite de terça-feira.
De acordo com comunicado ofi-
cial publicado em suas redes so-
ciais, o artista, que tinha 76 anos,
teve complicações devido a uma
infecção generalizada, agravada
por conta da diabetes.
O cantor havia passadomal na

semana passada e precisou ser
internado. No entanto, chegou

Pierre
Troisgros

Ochef francêsPierreTroisgros,
que se tornou famoso com seu ir-
mãoJeanaorevolucionaraculiná-
ria e fazer doHôtelModerne em
Roanne,naFrança,ummonumen-
todagastronomia,morreuontem
aos 92 anos. O diretor daMaison
Troisgros, Patrice Laurent, anun-
ciouamorteontemàAFP.
Nascido em 3 de setembro de

1928, ele e seu irmãomais velho,
Jean, foram formados nos me-

Agne Simonsson

O ex-jogador sueco Agne Si-
monsson, finalista da Copa do
Mundode 1958,morreuna terça-
feira, aos 84 anos, segundo in-
formações da família divulgadas
pela imprensa da Suécia. Ele teve
complicações pulmonares, disse
Göteborgs Posten, irmão do ex-
jogador, ao jornal de sua cidade
natal,Gotemburgo.
Autorde27gols em51 jogospe-

la seleção da Suécia (1957-1967),
ele tevepassagenspelo futebol es-
panhol, atuandopeloRealMadrid
epelaReal Sociedad.
NaCopadoMundorealizadana

Suécia em 1958, os donos da casa
fizeram a final com o Brasil, que
conquistouo título comumavitó-
riade5a2.Simonssonmarcouum
dosdois gols dos suecos.
Considerado um dosmelhores

atacantesdahistóriadaseleçãoes-
candinava, Simonsson foi incluído
noHall daFamadas lendasdo fu-
tebol suecoem2008.
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a receber alta na segunda-feira.
Ao portal G1, o produtor de King
Combo,RonaldoPereira, afirmou
que o artista morreu no Posto
de Assistência Médica de Irajá,
noRio de Janeiro.
Conhecido popularmente

como James Brown brasileiro,
o artista começou sua carreira
profissional aos 20 anos, fazendo
dublagens.Depois, passou a atuar
como dançarino, abrindo espaço
para que mais tarde se tornasse
coreógrafo.
Foi apenas em 1977 que se con-

sagrou como músico, quando
seus dois LPs homônimos vira-
ram clássicos do funk nacional,
commúsicas comoMandamentos
Black,Andando nos Trilhos eGod
Save theKing.
Em 1998, depois deumperíodo

afastadoda cenamusical, Gerson
King Combo foi encontrado pe-
lo DJ Zé Octávio, que o conven-
ceu a voltar a trabalhar na área.
Em 2001, ele lançou seu primei-
ro álbumde inéditas em23 anos,
intitulado Mensageiro da Paz.
Oito anos depois, o artista lançou
mais umdisco, Soul da Paz.
Umdocumentário sobre a vida

dele está sendo produzido, com
previsão de estreia para 2021.
Gerson King Combo – O Filme
será dirigido porBelisario Franca
e David Obadia.

lhores restaurantes e trabalha-
ram para obter a primeira estre-
la Michelin (um dos principais
prêmiodagastronomiamundial),
conquistadaem1955.Orestauran-
te se tornouLesFrèresTroisgros,
comPierre liderandoa cozinha.
Praticando uma cozinha inova-

dora, criativa, mas simples e, por
vezes, leve, Pierre se entregou a
associações originais de sabores
queprenunciaramaNouvelleCui-
sine,movimentodoqualos irmãos
Troisgros foramprecursores.
A segunda estrela foi atribuída

àcasaRoanneem1965, ea terceira
–maior grau conferido pelo con-
ceituadoGuiaMichelin–,em1968.
Nessemesmoano, o críticoChris-
tianMillau qualificou-o como “o
melhor restaurante do mundo”,
uma opinião compartilhada pelo
GuiaZagat em2007.
“Era um gigante, igual a Paul

Bocuse, comquem revolucionou
a culinária”, comentou o Guia
Michelin no Twitter. “O seu no-
me continuará a cintilar 3 estre-
las”, ressaltou.

João Pedro Lamana Paiva, Titular do Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Porto Alegre, usando das atribuições
conferidas pelo artigo 26 e parágrafos da Lei nº 9.514/97 e em atendimento ao requerimento do BANCO BRADESCO S.A.,
protocolado sob o número 918305 em 13/7/2020, reapresentado em 8/9/2020, credor/fiduciário na cédula de crédito bancá-

rio emitida em 4 de janeiro de 2017, devidamente registrada sob o R-8, nas matrículas números 78.535 e 79.959, do Livro
2-Registro Geral desta Circunscrição, vem, por meio deste, intimar a senhora MARIA AMÉLIA RIGOTTI, inscrita no CPF sob
o número 294.119.630-72, para fins do cumprimento das suas obrigações contratuais relativas aos encargos venci-
dos que importam, atualizados até 8/9/2020, em R$ 61.135,81 (sessenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e

um centavos), acrescidos ainda dos demais encargos contratuais, das despesas de intimação, publicação de editais e emo-

lumentos, devendo comparecer no Registro de Imóveis da 1ª Zona desta Capital, situado na Travessa Francisco de Leonardo

Truda nº 98, 12º Andar – Centro Histórico (para informações sobre o horário de atendimento em virtude da declaração
de estado de calamidade pública, pela Pandemia de COVID-19, acessar nosso site www.registrodeimoveis1zona.com.
br), no prazo improrrogável de quinze (15) dias, contados da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão
contratual e possível consolidação da propriedade plena do imóvel na pessoa do credor/fiduciário, BANCO BRADESCO S.A.,
consoante estabelece o §7º, do artigo 26, da supracitada lei. Intimação editalícia procedida em razão de a fiduciante encon-
trar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, de acordo com a certidão do 1º Registro de Títulos e Documentos e Pes-

soas Jurídicas desta Capital. Caso já tenha efetuado o pagamento do débito antes das publicações deste edital de intimação,

roga-se a gentileza de desconsiderá-lo. Porto Alegre, 8 de setembro de 2020. João Pedro Lamana Paiva, Registrador.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

INTIMA: MARIA AMÉLIA RIGOTTI CPF: 294.119.630-72

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COMARCA DE PORTO ALEGRE

OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1º ZONA

O presidente do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, no uso de suas atribuições legais

e estatutárias, convoca os associados e demais membros da categoria para Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se em caráter continuado a partir das 8h30min do dia 28 de setembro de
2020, sendo a primeira convocação às 8h30min e a segunda às 9h, na sede do Sindicato, na Rua
Augusto Severo, nº 82, nesta Capital, com a seguinte

1. Deliberação sobre a conveniência de negociação coletiva com os sindicatos patronais

estabelecendo novas condições econômicas e sociais para o período de 2020/2021.

2. Caso deliberado pela conveniência da negociação:
2.1. aprovação da pauta de reivindicações.
2.2. autorizar a diretoria a proceder a negociação e praticar todos os atos que se necessários

a sua apresentação e aprovação pela categoria e a posterior celebração de Convenção Coletiva da

categoria.

2.3. autorizar a diretoria a ajuizar processo de revisão de dissídio coletivo, caso se frustrem as

negociações.

3. Tornar essa assembleia permanente.
4. Deliberação sobre a conveniência de estipulação de contribuição assistencial, quanto à

oportunidade, valor e prazos de recolhimento.

Na forma do artigo 22 do estatuto da entidade, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação

com a presença de pelo menos 50% + 1 dos associados e, em segunda e última convocação, com

qualquer número, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos presentes.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2020 Leonel Montezana - Presidente

e empresas

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

ORDEMDODIA

Antonio Ernani, Alcindo, Heitor, Heloisa, Claure, Dilse, Pedro,
Fábio, Luiza, Maria Eduarda, filhos, noras, netos, neta, bisneta e
demais familiares de

MARIA LUIZA MARTINS LIMA

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E
CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

comunicam o seu falecimento ocorrido no dia 20/09/2020 e
convidam para missa de 7º dia, a ser realizada na Igreja Santa
Terezinha, sito na Av. José Bonifácio nº 645, às 18:00 horas do dia
26/09.

Porto Alegre, 24 de setembro de 2020.

PUBLICAÇÕES LEGAIS


