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Prazo: 20 dias

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 23078.522473/2021-06,

instaurada pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

conforme Portaria nº 389, de 13 de janeiro de 2017, publicada no Boletim de Atos

Oficiais nº 03/17, de 16 de janeiro de 2017 e designações subsequentes, com

fulcro no art. 163, da Lei nº 8.112/90, faz saber à servidora técnico administrativa

Marisa Behn Rolim (aposentada), brasileira, casada, RG nº 6029891204, CPF

nº 404.566.840-34 que, nos dias 14/01/2022, 17/01/2022, 26/01/2022, 27/01/2022

e 07/02/2022 (SEI nº 3471011), a Comissão de Processo Administrativo intentou,

sem sucesso, realizar a sua citação pessoal nos autos do Processo Administrativo

nº 23078.522473/2021-06 e, não tendo logrado citá-la, manda passar o presente edital

de citação para os mesmos fins. Deste modo, fica a servidora técnico-administrativa

Marisa Behn Rolim (aposentada) CITADA, por meio deste edital, nos autos do referido

processo administrativo disciplinar, ficando igualmente cientificada do inteiro teor do

Termo de Indiciação lavrado nos autos (documentos SEI nº 3323738 e nº 3324322),

bem como de que dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para, querendo, apresentar

defesa nos autos do Processo Administrativo nº 23078.522473/2021-06, ciente de

que, em não o fazendo, ser-lhe-á nomeado defensor dativo para tanto. O inteiro

teor dos autos eletrônicos pode ser consultado mediante acesso à respectiva

plataforma eletrônica SEI!, ao qual partes e procuradores já estão habilitados por

meio dos e-mails anteriormente encaminhados à Comissão, dispondo de acesso

permanente e ininterrupto aos autos, assim como aos dos processos eletrônicos

nº 23078.536550/2021-05, nº 23078.536559/2021-16, nº 23078.539872/2021-06

e nº 23078.534842/2021-03, que contêm, respectivamente, provas compartilhadas

pela Justiça Federal, cópia integral do Convênio 046, documentos encaminhados pelo

PPGCOL e termos de concessão de bolsa. O presente edital será publicado no Diário

Oficial da União e no jornal Correio do Povo, sendo o prazo de defesa da citanda

contado da data em que referidas publicações forem juntadas aos autos do processo

administrativo 23078.522473/2021-06.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2022

Assinado por Danilo Knijnik, Presidente da Comissão de ProcessoAdministrativo
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Esportes

n Neymar disse que tem “muita
vontade” de jogar na MLS, a liga de
futebol dos Estados Unidos, pelo
menos uma temporada na reta fi-
nal de sua carreira, que durará, se-
gundo ele, enquanto “estiver bem

de cabeça e de corpo”. “O campeo-
nato lá é curto, você tem uns três
ou quatro meses de férias”, brin-
cou Neymar. Sobre o futebol brasi-
leiro, foi reticente: “No Brasil, não
sei. Às vezes quero, às vezes, não”.

Neymar diz ter ‘muita vontade’ de jogar aMLS

Técnico Júnior Rocha, do Figueira

A Copa do Brasil tem hoje
a sua abertura, com Lagarto
e Figueirense no Sergipe, a
partir das 16h30min. Além
desta partida, mais dois jo-
gos serão realizados hoje,
URT x Ava, às 19h, e FC Cas-
cavel x Ponte Preta, a partir
das 21h30min. Nesta primei-
ra fase, os visitantes se classi-
ficam com o empate. Na se-
gunda fase, em caso de igual-
dade, a definição é por meio
dos pênaltis. Da terceira fase
em diante, os duelos são em
sistema de ida e volta.

A CBF definiu que o cam-
peão vai embolsar um prêmio
de R$ 60 milhões. O torneio
terá 92 participantes.

Os times que estão na Li-
bertadores (Palmeiras, Athle-
tico Paranaense, Atlético-MG,
Flamengo, Fortaleza, Corin-
thians, Red Bull Bragantino,
Fluminense e América-MG),
assim como Bahia (campeão
da Copa do Nordeste), Remo
(campeão da Copa Verde) e
Botafogo (campeão da Série
B), entram na terceira fase.

A dupla Gre-Nal estreia
nesta primeira fase, já na
próxima semana.

n O Fluminense estreia hoje pela
segunda fase da Libertadores,
enfrentando o Millonarios no El
Campín, em Bogotá, na Colômbia,
a partir das 21h30min (horário
de Brasília). O Tricolor se classifi-

cou para a competição após termi-
nar em sétimo na edição passada
do Brasileirão. O América-MG
também está nesta fase da com-
petição, estreando amanhã, dian-
te do Guaraní-PAR, em Minas.

Na Colômbia, Fluminense estreia na Libertadores
PATRICK FLORIANI / FIGUEIRENSE / CP

Torneio
inicia com
três jogos

COPA DO BRASIL
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