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Judoca gaúchamachucou-se durante treinos da seleção brasileira em Portugal

OHANA CONSTANTE
ohana.constante@zerohora.com.br

Amenos de um ano dos Jogos
OlímpicosdeTóquio, umanotícia
pegou os brasileiros de surpresa:
a judocaMayra Aguiar, dona de
duas medalhas olímpicas, sofreu
rupturano ligamentocruzadoan-
teriordo joelhoesquerdoepassou
por cirurgia. O tempo de recupe-
ração inicial era de, pelo menos,
seis meses. Porém, o prazo deve
sermenor.Naquarta-feirapassada,
aatletade28anos foiatéSãoPaulo
paraumaconsultade reavaliação.
As notícias são as melhores pos-
síveis: o tratamento está evoluin-
do bem, e a expectativa é de que
Mayravoltea treinarde formaleve
no tatameno final dedezembro.
– Lesão é sempre ruim, mas já

passeipor sete cirurgias, ummon-
tede lesões, e sempre tiveumaex-
periência positiva depois. Estou
mesentindo superbem, atletanão
tem tempopara sofrer, né (risos)?
Só os primeiros dias. Depois, aca-
bou – declarou a bicampeãmun-
dial, emcontato comZH.
Fazendofisio-

terapia,hidrote-
rapia e bicicleta
em Porto Ale-
gre, a sogipana
já não usamais
muletas e não
sente dor algu-

ma.Nos próximos dias, a
Sogipa deve fechar uma
parceria com a UFRGS
para a utilização de um
aparelho que avalia a ca-
pacidade do músculo, o
que ajudará no retorno
antecipado da atleta às
competições.

Fatalidade
Segundo o planejamento de

seuestafe,Mayradeverá estar ap-
ta a competir emmarço de 2021.
Faráduasou três competiçõeseaí
vai para a Olimpíada. Na prática,
a gaúcha já está qualificada para
os Jogosmesmo se não competir
mais no circuito mundial. Atual
número5dorankingaté78quilos,
ela tempontuação suficientepara
estar emTóquio.
–A recuperação está indomui-

to bem. Os médicos, os fisiotera-
peutas e os preparadores físicos
estão satisfeitos comoprogresso.
Já estou suando bastante e forta-
lecendo aparte física. Em janeiro,
volto a colocar o quimono e, em
março ou abril, já devo competir.
Ou seja, mudou omeu caminho,
masodestino segueomesmo:Tó-
quio – completou.
Mayra se lesionouduranteope-

ríodo de treinamentos de campo
da seleção brasileira de judô em
Portugal, no mês de setembro.

Voltou ao Brasil e logo
realizou o procedimento
cirúrgico, oque foi subsi-
diadopeloComitêOlím-
picodoBrasil (COB).
AlémdeMayraAguiar,

outros três atletas se le-
sionaramnotreinamento
de campo da seleção na

Europa, em agosto. Desses, dois
passaram por cirurgia: a também
gaúcha Aléxia Castilhos (até 63
quilos), da Sogipa, que teve rup-
turaemdois tendõesdedoismús-
culos posteriores da coxa direita,
e a paulista Gabriela Chibana (48
quilos), doPinheiros, que rompeu
o ligamento cruzado anterior do
joelhoesquerdo.
–Minha lesão foi fatalidade.Por

ficarmosmaisdecincomeses sem
treinoespecíficode luta, sabíamos
que lesõespoderiamocorrer.Ten-
tamos diminuir o risco aomáxi-
mo, mas acontece. Minha lesão
era complicada em um primei-
ro momento, mas agora já estou
praticamente curada, já voltei ao
treinamento físicoede judô.Creio
quenocomeçode2021, talvezaté
antes, já poderei estar de volta às
competições– explicouAléxia.
O outro lesionado, que teve de

retornar aoBrasil, foi o catarinen-
se Phelipe Pelim (60 quilos), do
Pinheiros. Ele foi reavaliado e seu
médicodescartouanecessidadede
umprocedimento cirúrgico.

JUDÔ

Após lesão,Mayra projeta
tóquio: “Estou superbem”
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Aléxia

Leia outras
notícias em
gauchazh.com.
br/esportes

N° 93/2020. Assunto: Intimação ao(s) Devedor(es) Fiduciante(s) Sr.(s) REGIS SCHEFFER EVALDT. Endereço para
Intimação: 1) Rua Conselheiro Xavier da Costa, n° 2.998, Bairro Ipanema, CEP91.760-030, Porto Alegre-RS. 2) Rua Conselheiro
Xavier da Costa, n° 3000, Bairro Ipanema, CEP 91.760-030, PortoAlegre/RS. Senhor(es) Fiduciante(s): 1. Na qualidade de Titular
do Serviço de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de PortoAlegre/RS, segundo as atribuições conferidas peloArt. 26 da Lei
9.514/97, bem como pela instituição credora do Contrato de Financiamento Habitacional n° 093.034912.17, garantido por Contrato
Particular de Empréstimo para Construção de Unidade Residencial Isolada com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, datado de
28/10/2010. registrado sob o(s) número(s) R-1 da(s) matrícula(s) n°(s) 146.361, do Livro 2-Registro Geral, desta Serventia,
referente(s) ao(s) seguinte(s) imóvel(s): Prédio, com entrada pelo n° 2.998 na Rua Conselheiro Xavier da Costa, Bairro
Ipanema, Porto Alegre/RS - com saldo devedor de responsabilidade de V.Sªs. , venho intimar-lhe(s) para fins de cumprimento das
obrigações contratuais relativas ao(s) débito(s) inadimplido(s) que se encontra(m) vencida(s) desde 28/03/2020 a 28/07/2020, e não
paga(s). 2. Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), posicionado em 28/07/2020, corresponde a R$ 7.924,71 (sete mil,
novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), sujeito a atualizaçãomonetária, a juros demora até a data do efetivo
pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação. 3. Assim,
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sªs. , para que se dirija(m) a este Cartório de Registro de Imóveis, à RuaCel. Genuíno n° 421, sala 501,
Centro, para efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.
4. Na oportunidade, fica(m) V.Sªs. , cientificada(s) de que o descumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado garante o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição credora fiduciária -BANCODOESTADODORIOGRANDE
DO SUL S/A, nos termos do Art. 26, § 7º, da Lei 9.514/97. 5. Caso V.Sªs. , já tenha(m) efetuado o pagamento do débito antes do
recebimento da presente notificação, gentileza desconsiderá-la, para todos os fins de direito. Atenciosamente, Porto Alegre/RS, 14
de agosto de 2020.MariaGoretti Framil - RegistradoraSubstituta.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE - REGISTRO DE IMÓVEIS DA 3ª ZONA

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS

SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SOCERGS

CONVOCAÇÃO

A Diretoria da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul –
SOCERGS convoca seus Associados para a Assembleia Geral de Associados,
que se realizará, extraordinariamente dadas as restrições sanitárias decor-
rentes da pandemia do Covid-19, de modo telepresencial (digital), no dia 05
de dezembro de 2020 (sábado), às 08h em primeira chamada, e às 08h:30min
em segunda e última chamada, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

a) Relatório e contas da Diretoria; e
b) Assuntos Gerais.

i.Os documentos relativos à matéria constantes da ordem do dia estão disponí-
veis na sede da SOCERGS e igualmente poderão ser solicitados para o e-mail

ii.No dia e hora aprazados, ao Associados poderão ingressar na Assembleia
de forma remota, via sistema eletrônico, através do link que será enviado em
seus e-mails cadastrados, ou que poderá ser solicitado para o e-mail

, devendo proceder a respectiva identificação;socergs@socergs.org.br

iii.Informações adicionais poderão ser solicitadas para o e-mail

Instruções gerais:

socergs@socergs.org.br.
Mário Wiehe

Presidente SOCERGS
Biênio 2020/2021

socergs@socergs.org.br, para envio em meio eletrônico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO/RS
AVISOS DE LICITAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS, torna pública a realização dos seguintes processos
licitatórios: Concorrência Pública CNC 05/2020: Serviços Técnicos voltados a Controle de qualidade da
Água potável e Limpeza de reservatórios. Abertura: 14/12/2020, às 9h. Concorrência Pública CNC
06/2020: Seleção de projeto para ocupação de Incubadora Industrial. Abertura: 30/12/2020, às 9h. Pregão
Presencial PP 24/2020: Aquisição de Pneus. Abertura: 24/11/2020, às 9h. Mais informações junto a
Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro, RS, com endereço na Rua Gonçalves Dias, nº 875, pelo fone
(54) 3322-1500, pelo sitewww.quinzedenovembro.rs.gov.br ou e-mail licitacoes.xv@pm15nov.rs.gov.br.

PAULO ADALBERTO PRANTE - Prefeito Municipal em exercício.


