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REQUIÃO E GLEISI FICAM ENTRE OS MAIS MAL 
AVALIADOS DO CONGRESSO
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RESGUARDO

Fontes ligadas ao novo governador informam que Ratinho Jr 
não pretende nomear ninguém que tenha exercido cargo nos 
governos anteriores. Quer ser o verdadeiramente novo. Os 
nomes emblemáticos de antigos governos ficam de fora. Uma 
única exceção à regra: Norberto Ortigara, ex-secretário da 
Agricultura.Isso provoca muita angústia, principalmente en-
tre os derrotados nas eleições proporcionais que reivindicam 
uma beira, um cargo, a manutenção dos seus apaniguados, 
uma cota de prebendas, outra de sinecuras.
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BOLSONARO SE AUSENTA DOS DEBATES

A cúpula da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) tem jogado 
a culpa da ausência do candidato nos debates ao seu estado 
de saúde. Mas se trata de estratégia de campanha mesmo. 
Bolsonaro já avisou que não participa de nenhum debate 
até o dia 18, quando fará nova consulta médica. 
.  
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Registro Positivo
Municípios apresentam evolução 
nos resultados do IDEB

Imbaú, Ortigueira e Te-
lêmaco Borba tiveram des-
taque positivo no Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), evoluindo 16%, 
13% e 41% respectivamente 
em relação a última medição, 
realizada em 2015. Há mais 
de um ano as cidades contam 
com o apoio do projeto Klabin 

Semeando Educação.
O relatório, divulgado no 

mês de setembro, é promovi-
do pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP). 
De acordo com o resultado, 
Imbaú foi classificada com 
nota 4.3, Ortigueira com 4.2 e 
Telêmaco Borba 4.8.

   

A campanha do PT à Presidência da República começou a 
usar uma logomarca nas cores verde, amarela e azul, sem 
o nome do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva. Nas redes sociais, já começam a aparecer ima-
gens apenas com o nome de Fernando Haddad, candida-
to à Presidência, e de Manuela D’Ávila, vice na chapa. 

Nacional A2

Brasil perde US$ 1 bi 
por ano com barreiras 
comerciais
EUA são o país que mais aplicaram medidas 
protecionistas contra o Brasil no período 
analisado

Confira na Página A4

Geral A3

Vacinação em dia 
é obrigatória para 
efetivar matrícula  

na rede estadual de 
ensino

Geral A3

Bebê de apenas 
três meses 

é o mais jovem 
doador de órgãos 

do Paraná

PT tira nome 
de Lula e cor 
vermelha em 
campanha
Nas peças do 1º turno da disputa, o nome 
de Haddad era associado ao ex-presidente

O Porto de Paranaguá 
fechou o mês de setembro 
com a maior movimenta-
ção de sua história para o 
período. Foram 5,01 mi-
lhões de toneladas operadas 
ao longo de 30 dias. Isso 
representa um aumento de 
7% sobre o maior volume 
movimentado até então, de 
4,7 milhões de toneladas.

Geral A3

Um estudo inédito do 
escritório Nogueira, Elias, 
Laskowski e Matias Advo-
gados (NELM), envolvendo 
108 startups brasileiras, 
apontou que em 45,9% dos 
casos elas sofreram impacto 
financeiro direto por não 
terem realizado uma análise 
e planejamento prévios.
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Porto tem maior 
movimentação 
para o mês de 
setembro

Falta de 
planejamento 
afeta startups

René Dotti recebe 
homenagem no Paraná

TROFÉU GUERREIRO 

A Petrobras anunciou ontem uma redução de 0,9% 
no preço da gasolina vendida em suas refinarias.
A partir de hoje, o combustível passará a ser negociado a 
R$ 2,1691, abaixo dos R$ 2,1889 estabelecidos ontem.
Essa é a segunda queda anunciada pela estatal nes-
te mês. O combustível, que começou outubro cus-
tando R$ 2,2159 por litro, acumula uma redu-
ção de 2,11% em seu preço nas refinarias.

Economia A4

Petrobras anuncia 
redução de 0,9% na 
gasolina nas refinarias

Anunciada para a última 
semana de outubro a inaugu-
ração oficial do HOG Smash 
Burger (r. Comendador Araújo, 
489, Centro), cuja proposta, 
segundo o proprietário, chef 
Phelipe Rangel, também dono 
do Green Dog, é de comi-
da “urbana e selvagem”. 
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HOG, comida 
“urbana e 
selvagem”

Gastronomia

A sociedade paranaense entregou, na última 
terça-feira, o troféu “Guerreiro do Paraná”, 
ao professor René Ariel Dotti, por sua contri-
buição à área cultural e sua atividade jurídica 
durante mais de meio século. A iniciativa 
foi do Movimento Pró-Paraná, em parceria 
com outras entidades (Ordem dos Advo-
gados, Instituto dos Advogados do Paraná, 
Academia Paranaense de Letras) e, com 
presença de centenas de pessoas, ocorreu na 
Sala Magna Maria Christina, da Associação 

Comercial do Paraná.
Na ocasião o homenageado, agradecendo 
a distinção, destacou a passagem dos 165 
anos de criação do Estado, enfatizando a 
necessidade do ensino da História do Paraná 
na rede escolar, para que as novas gerações 
- conhecendo a formação paranaense - pos-
sam contribuir para o desenvolvimento e a 
integração sócio-cultural de sua terra.

Página A4
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Revisão 
no ensino médio 
prevê ao menos 
duas formações 
para estudantes
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Recentemente da Receita 
Federal divulgou nota 
informando  que as Mi-

croempresas (ME) e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) com 
débitos tributários estão sendo 
notificadas e devem ficar aten-
tas para não serem excluídas 
de ofício do Regime Especial 
Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições 
devido pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) por motivo 
de inadimplência.

Segundo dados oficiais, 
foram notificados 716.948 
devedores que respondem por 
dívidas que totalizam R$ 19,5 
bilhões. Para evitar a exclusão 
as empresas terão o prazo de 
30 dias para a regularização 
da totalidade dos débitos à 
vista, em parcelas ou por com-
pensação, a contar da data de 
ciência do Atos Declaratórios 

Executivos (ADE).
As notificações foram dis-

ponibilizadas no Domicílio 
Tributário Eletrônico do Sim-
ples Nacional (DTE-SN), que 
notificaram os optantes pelo 
Simples Nacional de seus débi-
tos previdenciários e não pre-
videnciários com a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e com a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN).

“Muitos falam que é uma 
forma do Governo recuperar 
receitas, contudo, na lei do 
Simples já está prevista a ex-
clusão dos devedores”, explica 
Richard Domingos, diretor 
executivo da Confirp Consul-
toria Contábil.

Normalmente a Receita 
Federal concede o prazo de 
30 (trinta) dias para o con-
tribuinte apresentar impug-
nação (defesa), caso o débito 

TribuTos 

Exclusão de microempresas  
do Simples Nacional

esteja pago. Se nesse prazo o 
contribuinte não apresentar 
impugnação, a exclusão será 
definitiva.

“A Confirp recomenda para 
as empresas do Simples Na-
cional que possuam débitos 
tributários (na Receita Fede-

ral, Estados ou Municípios), 
que procurem regularizar os 
débitos o mais breve possível, 
mesmo sem ser notificado, 
mediante o pagamento inte-
gral ou o parcelamento inte-
gral, para evitar a exclusão do 
regime”, explica Domingos.

Um estudo inédito do 
escritório Nogueira, Elias, 
Laskowski e Matias Advoga-
dos (NELM), envolvendo 108 
startups brasileiras, apontou 
que em 45,9% dos casos elas 
sofreram impacto financeiro 
direto por não terem realizado 
uma análise e planejamento 
prévios sobre seu modelo 
negócios, considerando os tri-
butos com os quais deveriam 
arcar em decorrência de suas 
atividades.

Além disso, 53,85% dos 
investidores foram surpreen-
didos com passivos tributários 
preexistentes ao investimento 
e que não eram de conheci-
mento dos empreendedores. 
Estes fatos revelam, portanto, 
que os cuidados com a tributa-
ção são de extrema relevância. 
29,51% ainda relataram que 

a perda financeira por não 
ter escolhido o melhor regi-
me fiscal (simples nacional, 
lucro presumido ou lucro 
real) - para certo momento do 
empreendimento - também foi 
alvo de grandes impactos no 
fluxo das startups. 

“Alcançamos um mapea-
mento abrangente das prin-
cipais dificuldades surgidas 
na relação das startups com o 
Direito, permitindo que os ato-
res do ecossistema conheçam 
quais aspectos não podem ser 
ignorados se quiserem garan-
tir o sucesso de seus empre-
endimentos e investimentos”, 
afirma Eduardo Felipe Matias, 
sócio da área empresarial do 
NELM e coordenador do ma-
peamento, assim como do guia 
“Empreendendo Direito: As-
pectos Legais das Startups”.

Falta de planejamento afeta startups

Eduardo Felipe 
Matias, sócio da área 
empresarial do NELM 
e coordenador do 
mapeamento, e do 
guia “Empreendendo 
Direito: Aspectos 
Legais das Startups” 
e vencedor de dois 
prêmios Jabuti. 

Foi lançada em Curitiba, 
nesta quarta-feira (10) , a Aca-
demic Ventures. A startup 
nasce com o compromisso 
de promover de forma eficaz 
o fluxo de transferência de 
conhecimento das universi-
dades para as empresas, pro-
porcionando uma conexão 
mais próxima entre educação, 
pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. Para isso, irá assumir 
o papel de intermediária entre 
pesquisadores, laboratórios e 
instituições acadêmicas e os 
grandes desafios da indústria, 
do comércio / serviços e do 

agronegócio do Paraná. 
A frente do projeto está o 

doutor em Administração pela 
Universidade de São Paulo-
USP,  Zaki Akel Sobrinho, reitor 
da Universidade Federal do 
Paraná em duas gestões (2008-
2012 e 2012-2016). Com sua 
competência técnica e prática, 
Akel irá conduzir uma equipe 
multidisciplinar de especialistas 
com habilidades na mediação de 
relações institucionais, diagnós-
tico, assessoria, treinamento e 
capacitação, gestão eficiente de 
projetos, suporte jurídico e mo-
nitoramento de resultados.  

Curitiba recebe Academic Ventures 

Zaki Akel Sobrinho

O e-commerce deve fatu-
rar R$1,9 bilhão no Dia das 
Crianças em 2018, alta de 
9% ante o mesmo período 
de 2017, quando as vendas 
foram de R$1,73 bilhão, 
conforme aponta o moni-
toramento da Ebit|Nielsen, 
referência em informações 
sobre o comércio eletrônico 
brasileiro. O número de 
pedidos deverá expandir 
8%, de 4,1 milhões para 4,4 
milhões, enquanto o tíquete 
médio deve registrar ligeira 
alta de 1%, passando de 
R$428 para R$432.

Para este monitoramen-
to, a Ebit|Nielsen conside-
rou a expectativa de com-
pras realizadas entre os dias 
28 de setembro e 11 de outu-
bro. O head de inteligência e 
operações da Ebit|Nielsen, 
Keine Monteiro, lembra que 
o Dia das Crianças é a quinta 
data mais importante do 
calendário anual do varejo. 
“O faturamento representa 
cerca de 3,5% do total anu-
al. Para alguns segmentos, 
como o de brinquedos e 
games, é a principal data do 
ano”, explica.

E-commerce deve faturar mais
De acordo com o levan-

tamento da Ebit|Nielsen, 
bonecas, bonecos, jogos, 
blocos de montar, bicicletas, 

chuteiras, fones de ouvido 
e livros estão entre os pre-
sentes mais buscados para 
presentear na data.  

A região Sul é a úni-
ca do Brasil onde o uso 
de cartão de crédito e de 
débito é mais frequente 
que o de dinheiro vivo. A 
constatação é da pesquisa 
“O Brasileiro e sua Relação 
com o Dinheiro”, divulga-
da em julho deste ano pelo 
Banco Central. Entre os 
meios de pagamentos uti-
lizados com maior frequ-
ência, 18,2% dos sulistas 
citam o cartão de crédito e 
35,8%, o cartão de débito. 
Juntas, as duas modali-
dades somam 54% no Sul 
como mais utilizadas para 
efetuar pagamentos, en-
quanto 44,8% mencionam 

o dinheiro em espécie para 
essas negociações.

Como explica o coorde-
nador do curso de Gestão 
Financeira do Centro Uni-
versitário Internacional 
Uninter, Daniel Cavagnari, 
uma das questões que in-
fluencia na escolha da for-
ma de pagamento é a renda 
per capita. Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul – os três da região Sul - 
estão entre os cinco estados 
com a maior renda média 
do país. “Outra questão 
acerca da renda é o acesso 
à disponibilidade de cartões 
para essa fatia da popula-
ção”, explica Cavagnari. 

Sul é campeão  no uso de cartão

A oitava edição do Con-
gresso Brasileiro de Agri-
cultura de Precisão (Con-
BAP 2018), promovido 
pela Associação Brasileira 
de Agricultura de Precisão 
(AsBraAP) realizado  em 
Curitiba alcançou os ob-
jetivos dos organizadores. 
“Pelas manifestações de 
satisfação que ouvimos de 
vários palestrantes, exposi-
tores e visitantes, podemos 
afirmar que nossas expecta-
tivas em relação ao evento 
foram plenamente alcan-
çadas”, avaliou preliminar-
mente José Paulo Molin, 
presidente da AsBraAP. No 
total, o encontro atraiu a 
atenção de 700 participan-
tes que, além dos debates, 

tomaram conhecimento 
de soluções e inovações 
apresentadas por um grupo 
de 40 empresas que monta-
ram seus estandes na área 
de exposição. Em função da 
programação dos temas das 
palestras, painéis, plenárias 
e conferências ter sido a 
mais densa e profunda 
possível, Molin salienta que 
o foco predominante das 
discussões e debates ficou 
centrado numa visão sobre 
o futuro da Agricultura de 
Precisão no Brasil. “E isso 
era exatamente o que pre-
tendíamos desde o início, 
uma vez que não nos inte-
ressava ficar restrito apenas 
aos problemas e desafios da 
atualidade”, observou.

Congresso  de Agricultura 
de Precisão 
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José Paulo Molin, presidente da Associação Brasileira de 
Agricultura de Precisão (AsBraAP)

O uso da tecnologia é 
vital para uma cidade se 
tornar inteligente, Entre-
tanto, há muitos outros 
aspectos que devem ser 
levados em consideração 
quando se trata de demo-
cratizar o uso dos serviços 
públicos e prover uma ges-
tão urbana eficiente. É isso 
que o IESE – Cidades em 
Movimento 2018 considera 
no momento de analisar se 
uma cidade é inteligente ou 
não. O estudo realizado pela 
IESE – Business School da 
Universidade de Navarra 
(Espanha), que chega a sua 
5.ª edição, usa como base 
83 indicadores divididos 
em nove dimensões para 
classificar o índice de inte-
ligência de 165 cidades de 
todo o mundo.

Segundo o diretor téc-
nico do Instituto das Ci-
dades Inteligentes (ICI), 
Fernando Matesco, esse é 
um dos mais completos es-
tudos sobre a área porque 
considera o planejamento 
estratégico dos centros 
urbanos como um todo. 
Para Matesco, um dos 
destaques do material é 
a inclusão de fatores am-
bientais como primordiais 
para elevar a classificação 
de uma cidade como inte-
ligente. Entre os itens da 
dimensão estão a emissão 
de CO2 e metano, o acesso 
à água, a quantidade de 
partículas no ar, o nível 
de poluição, a previsão de 
aumento de temperatura e 
até o volume de lixo gera-
do por pessoa.  

Meio ambiente e 
cidades inteligentes
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As chuvas ainda são previstas 
p a r a  t o d a s  a s  r e g i õ e s 
paranaenses, embora os 
núcleos e/ou os aglomerados 
das nuvens sejam bem menos 
numerosos do que aqueles das 
últimas 24 horas.

No dia 11 de outubro de 1928, o dirigível 
mais famoso do mundo viaja da Alemanha 
em direção aos Estados Unidos pela 
primeira vez. Em uma viagem que durou 111 
horas, praticamente quatro dias e meio, o 
balão fez o percurso de Friedrichshafen, na 
Alemanha, até Nova Iorque.

“A felicidade e a saúde são 
incompatíveis com a ociosidade”

Aristóteles,
fi lósofo grego

Mín.:  15°
Máx.: 24°
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Leis existem; basta cumpri-las

Arte: Roque Sponholz..

De nada adianta a lei quando 
as pessoas defendem a corrupção 
como uma maneira de solucionar 
seus problemas, hábito que é ni-
tidamente percebido na cultura 
brasileira. Os corações precisam 
mudar! As leis já estão na Consti-
tuição, já fazem o seu papel. Basta, 
agora, cada cidadão fazer a sua parte 
diariamente, seja dentro ou fora de 
casa. Governantes com sabedoria 
deveriam existir aos montes. Mas, 
infelizmente, eles são poucos. Se o 
Brasil quer melhorar sua situação 
social, política e econômica, o povo 
precisa mudar e retirar os maus 
hábitos da sua rotina.

 A cada dia, mais e mais notícias de 
denúncias envolvendo políticos atuais 
e anteriores preenchem os jornais e 
deixam indignada a parcela honesta 
da população. É absurdo o fato de que 
a corrupção tomou conta de todas as 
esferas do poder público. Nada esca-
pa! Do mais simples órgão municipal 
a mais poderosa empresa estatal do 
país, os esquemas ilícitos tornaram-se 
a mais simples e corriqueira rotina, 
aceita abertamente como parte dos 
processos de trabalho. Para mudar 
isso, somente uma transformação 
radical e profunda na maneira de se 
pensar sobre a necessidade do cum-
primento da lei.

Fonte: www.simepar.br
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 coluna@induscom.com.br

Ausência em reuniões escolares pode 
acarretar em processo judicial aos pais
Lélio Braga Calhau

Segundo dados escolares, 
entre 60 e 80% dos pais 
não comparecem às 
reuniões escolares de 
seus filhos. O número é 
maior quando se trata 
de crianças pequenas. 
Há, inclusive, casos 
onde nenhum dos pais 
compareceu às reuniões 
e nem mesmo enviaram 
algum representante 
em seu lugar, durante 
todo o ano letivo.
De acordo com o artigo 
932, I, do Código Civil, 
os pais são responsáveis 
civis pelos filhos 
menores que estiverem 
sob sua autoridade e 
em sua companhia. 
Não comparecer a 
essas reuniões para se 
inteirar da situação da 
criança, pode acarretar 
futuramente um 
processo civil contra o 
responsável, sobretudo, 
se algum problema for 
causado pelo seu filho 
menor dentro da escola.
As atas dessas reuniões 
podem ser utilizadas em 
processos judiciais por 
juízes, promotores de 
justiça e advogados em 
casos de ocorrência de 
bullying, por exemplo. 
O documento ajuda na 
análise dos juízes porque 
apontam um início de 

prova de possível desídia 
por parte de alguns pais 
e mães que não procuram 
se inteirar concretamente 
da situação de seus filhos. 
A ausência acarreta em 
prejuízos efetivos para o 
desenvolvimento escolar 
e do trabalho adequado 
por parte da escola.
Ocorrendo um caso 
de bullying, tanto a 
responsabilidade dos pais 
como a da escola pode 
ser objeto de avaliação 
judicial e isso pode ter 
consequências jurídicas 
muito negativas para 
quem for eventualmente 
responsabilizado 
- inclusive, com 
repercussões na vara da 
infância e da juventude 
e no patrimônio 
dos envolvidos.
Portanto, nada de 
subestimar as reuniões 
de pais. Elas são 
importantes para o 
desenvolvimento e 
acompanhamento das 
crianças e adolescentes 
e facilitam o trabalho 
da escola. Caso estejam 
impossibilitados 
de comparecer por 
motivos de trabalho 
ou outras questões, é 
recomendável enviar 
algum representante de 
sua confiança em seu 
lugar. Assim como a 
escola tem o seu papel 

e responsabilidades, os 
pais também os tem. 
Estando em dia com 
as suas obrigações, os 
pais evitam problemas 
futuros e a criação de 
eventual prova contra 
si mesmo de omissão em 
uma discussão judicial 
que possa envolver 
seu filho no colégio.

*Lélio Braga Calhau 
é promotor de Justiça 
do Ministério Público 
de Minas Gerais. 
Graduado em Psicologia 
pela Univale, é mestre 
em Direito do Estado 
e Cidadania pela UFG-
RJ. É também autor do 
livro “Bullying: o que 
você precisa saber”.  
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Podemos, PPS, DEM e PR 
liberam integrantes para apoio 
no 2º turno

POLÍTICA

A Executiva Nacional do 
Podemos informou, em nota 
divulgada ontem, que vai se 
manter neutro no segundo 
turno da eleição presidencial. 
De acordo com a nota, militan-
tes, líderes e representantes 
estão liberados para apoiar 
um dos presidenciáveis - Jair 
Bolsonaro (PSL) ou Fernando 
Haddad (PT).

No primeiro turno, o Pode-
mos disputou a eleição presi-
dencial com Alvaro Dias, que 
foi derrotado. 

A Comissão Executiva Na-
cional do PPS também decidiu, 

ontem, em Brasília, manter a 
neutralidade no segundo turno 
da eleição presidencial. Para 
o partido, as candidaturas de 
Jair Bolsonaro (PSL) e de Fer-
nando Haddad (PT) “trazem 
a marca de uma confl agração 
que alimenta radicalismos 
políticos sob a insígnia do ‘nós 
contra eles’, que ameaçam o 
próprio processo d emocráti-
co”, diz o documento aprovado 
pelos dirigentes do PPS.

Mais cedo, o Democratas e 
o PR também liberaram seus 
integrantes para apoiar um dos 
dois candidatos

Prazo para emendas ao 
Orçamento de 2019 pode ser 
adiado para novembro

O prazo para apresentação 
de emendas ao projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 
2019 pode ser adiado para o dia 
8 de novembro. Inicialmente, a 
data fi nal seria o dia 20 deste 
mês, mas o presidente da Co-
missão Mista de Orçamento 
(CMO), deputado Mário Negro-
monte Jr. (PP-BA), disse ontem 
que encaminhou pedido para o 
presidente do Congresso, sena-
dor Eunício Oliveira (MDB-CE), 
para estender esse prazo.

Segundo Negromonte, esse 
adiamento foi pleiteado por 

deputados e senadores por 
causa do segundo turno das 
eleições deste ano. O deputa-
do fez o comunicado antes de 
encerrar, por falta de quórum, 
a reunião extraordinária do 
colegiado prevista para esta 
manhã.

A CMO iria examinar e vo-
tar nesta quarta-feira quatro 
emendas que concedem cré-
ditos suplementares de apro-
ximadamente R$ 83 milhões. 
Os quatro projetos de lei têm 
pareceres favoráveis de seus 
relatores.

LOA

Revisão no 
ensino médio 
prevê ao 
menos duas 
formações para 
estudantes

EDUCAÇÃO

Todos os estudantes do 
ensino médio deverão ter a 
acesso a mais de um itine-
rário formativo no próprio 
município onde estudam, 
de acordo com a revisão 
preliminar das Diretrizes 
Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio, que foi di-
vulgada pelo Conselho Na-
cional de Educação (CNE) e 
está disponível para análise 
e contribuições de toda a 
sociedade até o dia 23 de 
outubro.

Além dos itinerários, as 
redes terão que ofertar uma 
parte comum a todos os es-
tudantes, que será defi nida 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em dis-
cussão no CNE.

As diretrizes vigentes es-
tão sendo revistas pelo CNE 
para se adequarem ao Novo 
Ensino Médio, aprovado 
em 2017. Pela nova lei, os 
estudantes poderão escolher 
ter formações específicas 
em linguagens, matemática, 
ciências da natureza, ciências 
humanas ou ensino técnico. 
Uma das preocupações le-
vantadas durante a discus-
são da lei era a oferta das 
várias opções aos estudantes, 
sobretudo em municípios 
menores.

PT tira nome de Lula e cor 
vermelha em marca de campanha

Daniel Weterman (AE)

A campanha do PT à Pre-
sidência da República 
começou a usar uma 

logomarca nas cores verde, 
amarela e azul, sem o nome 
do ex-presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva. Nas 
redes sociais, já começam a 
aparecer imagens apenas com 

o nome de Fernando Haddad, 
candidato à Presidência, e 
de Manuela D’Ávila, vice na 
chapa. 

Nas peças do primeiro 
turno da disputa, o nome de 
Haddad era diretamente asso-
ciado a Lula com a frase “Ha-
ddad é Lula” na cor vermelha, 
característica do PT.

Nos últimos dias, membros 

da campanha e aliados come-
çaram a defender que Haddad 
se descole da imagem de subs-
tituto de Lula e mostre mais 
sua própria personalidade. 

Em vídeos para as redes 
sociais, Haddad começou a se 
apresentar como candidato 
sem citar o nome do padrinho 
político, como fez fortemente 
no primeiro turno da disputa.

ELEIÇÕES

Nas peças do 1º turno da disputa, o nome de Haddad era associado a Lula
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A sociedade paranaense 
entregou, na última terça-
feira, o troféu “Guerreiro do 
Paraná”, ao professor René 
Ariel Dotti, por sua contri-
buição à área cultural e sua 
atividade jurídica durante 
mais de meio século. A ini-
ciativa foi do Movimento 
Pró-Paraná, em parceria com 
outras entidades (Ordem dos 
Advogados, Instituto dos 
Advogados do Paraná, Aca-
demia Paranaense de Letras) 
e, com presença de centenas 
de pessoas, ocorreu na Sala 
Magna Maria Christina, da 
Associação Comercial do 
Paraná.

Na ocasião o homenagea-
do, agradecendo a distinção, 
destacou a passagem dos 165 
anos de criação do Estado, 
enfatizando a necessidade 
do ensino da História do 
Paraná na rede escolar, para 
que as novas gerações - co-
nhecendo a formação para-
naense - possam contribuir 
para o desenvolvimento e a 
integração sócio-cultural de 
sua terra, 

O troféu Guerreiro do Pa-
raná foi instituído para enal-
tecer personalidades da vida 
cultural e associativa do Para-
ná e é atribuído anualmente 
em cerimônia associada ao 
ciclo comemorativo da fun-
dação do Paraná – dias 29 de 
agosto, data da lei de criação 
da então Província, e 19 de 
dezembro, data a instalação 
da última província imperial 
que veio a ser o Paraná. 

O professor René Dotti 
foi saudado inicialmente, 
pelo presidente do Movi-
mento Pró-Paraná, Marcos 
Domakoski, que historiou 

a carreira intelectual do ho-
menageado como professor 
de Direito da Universidade 
Federal do Paraná e sua mili-
tância como advogado pena-
lista, inclusive sua defesa das 
instituições democráticas e 
da liberdade de expressão. 

O presidente da Ordem 
dos Advogados, José Augusto 
de Noronha lembrou que, 
como adolescente, acompa-
nhava os pais em visita a mu-
seus quando conheceu a obra 
de René Dotti enquanto ocu-
pante do cargo de secretário 
estadual da Cultura e, mais 
tarde, conviveu com ele nas 
lides jurídicas, tendo acoma-
nhado o professor Dotti como 
conselheiro federal da OAB. 
A advogada Adriana D´Avila 
Oliveira, vice-presidente do 
Instituto dos Advogados do 
Brasil, lembrou da passagem 
do homenageado pela entida-
de, desde a década de 1960 e 
suas contribuições à evolução 
do pensamento jurídico bra-
sileiro como um dos autores 
da atual legislação penal.

O senador eleito Oriovisto 
Guimarães citou que, quando 
era cliente do escritório René 
Dotti, foi processado por um 
sindicato que investiu contra 
ele, Oriovisto, devido a uma 
citação em livro que escreveu 
na época. Recorreu então 
ao professor René Dotti em 
busca de apoio legal, ao que o 
advogado respondeu: “Nesta 
causa eu não foi lhe cobrar 
honorários, porque se trata 
da defesa de liberdade de 
expressão”. René Dotti fez a 
defesa, ganhou o processo e 
Oriovisto foi vitorioso; mais 
um triunfo do paladino das 
liberdades no Paraná.

René Dotti recebe 
homenagem no Paraná Brasil perde US$ 1 bi por ano 

com barreiras comerciais

A aplicação de medidas 
de defesa comercial 
contra o Brasil tem fei-

to o país perder US$ 1 bilhão 
por ano em exportações. O 
levantamento foi divulgado 
ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
que levou em conta 13 fer-
ramentas aplicadas contra o 
país desde 2015.

Segundo a análise, quando 
uma medida é aplicada con-
tra um produto brasileiro, as 
exportações do bem caem, em 
média, 86% nos 12 meses se-
guintes. As principais medidas 
de defesa comercial aplicadas 
contra o país são a imposição 
de tarifas antidumping, de 
antissubsídios (ou medidas 
compensatórias) e de salva-

guardas.
De acordo com a CNI, os 

setores mais afetados são os 
de metais, com oito medidas; 
de papel, com três medidas, 
e açúcar, com duas medidas. 
O relatório mostra ainda que 
a aplicação dos instrumentos 
de defesa comercial contra 
o Brasil tem se acelerado. O 
número de novas medidas 

passou de duas em 2015 
para seis em 2016 e nove 
em 2017.

Os Estados Unidos são o 
país que mais aplicaram me-
didas protecionistas contra o 
Brasil no período analisado, 
com três instrumentos comer-
ciais sobre as exportações de 
metais, um sobre papel e um 
sobre borracha.

EUA são o país que mais aplicaram medidas protecionistas contra o Brasil no período analisado

LEVANTAMENT0

Petrobras anuncia redução de 
0,9% na gasolina nas re� narias

A Petrobras anunciou on-
tem uma redução de 0,9% no 
preço da gasolina vendida em 
suas refi narias.

A partir de hoje, o combus-

tível passará a ser negociado 
a R$ 2,1691, abaixo dos R$ 
2,1889 estabelecidos ontem.

Essa é a segunda queda 
anunciada pela estatal neste 

mês. O combustível, que co-
meçou outubro custando R$ 
2,2159 por litro, acumula uma 
redução de 2,11% em seu preço 
nas refi narias.

COMBUSTÍVEL

Liquidação no mercado de energia 
tem rombo de R$ 10,47 bi

AGOSTO

Os números do mercado 
de liquidação de energia, 
divulgados ontem pela Câ-
mara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE), 

mostram que, em agosto, o 
setor finalizou a liquidação 
financeira do Mercado de 
Curto Prazo (MCP), um acer-
to de contas mensal entre as 

empresas, com um rombo de 
R$ 10,47 bilhões. Do total de 
R$ 12,39 bilhões devidos, 
a CCEE arrecadou R$ 1,92 
bilhão.

Índice usado 
em contratos 
de aluguel 
acumula alta 
de 10,99%

O Índice Geral de Pre-
ços - Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste dos 
contratos de aluguel, re-
gistrou infl ação de 1,06% 
na primeira prévia de 
outubro deste ano. A taxa 
é superior ao 0,79% da 
primeira prévia de setem-
bro, segundo dados da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

Com o resultado da 
prévia, o IGP-M acumula 
taxas de infl ação de 9,44% 
no ano e de 10,99% em 12 
meses.

REAJUSTE
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Fábio Campana
 Nem Haddad, nem Bolsonaro. Essa guerra não 
vai terminar bem. Não quero participar disso.”

Kátia Abreu, senadorafabio.campana@gmail.com

Sem replay, sem repeteco

Última manobra
Valdir Rossoni, do PSDB, que tinha como 

meta se eleger deputado federal mais votado no 
Paraná, colheu uma votação tão minúscula que 
ficou fora, sem mandato. Um risco considerável 
para quem enfrenta denúncias e processos do 
Ministério Pública. Sem outra forma de sal-
vação, Rossoni agora decidiu assumir pela via 
nada democrática da impugnação de um eleito 
de sua coligação. É o novo deputado federal do 
Paraná, o Boca Aberta, do PROS.

Há controvérsias
Rossoni, primeiro suplente, conquistaria 

sua cadeira e suas imunidades. Mobiliza advo-
gados, propagandistas, lobistas e que tais para 
derrubar Boca Aberta na Justiça Eleitoral. Há 
reações, inclusive de outros partidos a condenar 
a manobra considerada espúria.

Cabeças vão rolar
Equipes do futuro governo de Ratinho Jr 

iniciaram incursões pelas secretarias a exigir 
lista de funcionários em comissão, o que inicia 
a seleção para cortes. Comovente a reação dos 
prováveis defenestrados. Ontem, Reinhold 
Stephanes esteve na Secretaria da Administra-
ção. Inquiriu a turma, pediu listas de nomes e 
outras informações. Ele é principal defensor 
da extinção da secretaria, cujas funções seriam 
agregadas à Secretaria do Planejamento.

Traiano não larga
Todos acreditavam que Ademar Traiano 

seria reconduzido à presidência da Assembleia. 
Mas ele quase naufragou no barco do PSDB. 
Fez uma votação pequena e se salvou porque 
aderiu desde cedo à candidatura emergente de 
Ratinho Jr ao governo do Paraná. Ele fala em 
compromisso do novo governador, mas nove 
em cada dez deputados eleitos acreditam que 
ele não tem condição de se reeleger.

Candidato do Ratinho
O time ascendente de Ratinho Jr tem can-

didatos. O mais cotado é Guto Silva, do PSD, 
homem da plena confiança de Ratinho Jr. Mas 
por isso mesmo ele pode virar chefe da Casa 
Civil. O PSD então só teria outro nome para o 
desafio, o do deputado Márcio Nunes.

Francischini quer
Na esteira de mais de 400 mil votos, vem 

Fernando Francischini, que elegeu sozinho a 
maior bancada na Assembleia pelo PSL de Jair 
Bolsonaro. A dúvida é se assumir a presidência 
da Assembleia poderá comprometer sua candi-
datura a prefeito de Curitiba.

A velha turma
E há os nomes de políticos do PSB, Alexan-

dre Curi e Luiz Cláudio Romanelli, da velha 
guarda. Fizeram campanha para Cida e se 
mantiveram leais a Beto Richa. Alexandre, o 
segundo mais votado, já disse que não aceita 
ser candidato e que apoia Romanelli, “o nome 
que pode pacificar a Casa.” Ora, o momento não 
é de pacificação, mas de guerra acirrada nos 
bastidores para ver quem acumula mais força 
neste novo ciclo da política paranaense.

Violência nas ruas
Um rapaz de 26 anos ficou ferido depois 

de ser brutalmente agredido por um grupo de 
rapazes vestidos com camisas da torcida orga-
nizada Império Alviverde, do Coritiba, no co-
meço da noite desta terça-feira (9). A agressão 
aconteceu na esquina das ruas General Carneiro 
com Amintas de Barros, em frente à Biblioteca 
Central da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), no Centro de Curitiba. O homem, que 
estava com um boné do Movimento dos Tra-
balhadores Sem terra (MST), teve ferimentos 
na cabeça, foi socorrido e encaminhado para 

o Hospital Cajuru. Testemunhas afirmam que 
agressores proferiram gritos de apoio a Jair 
Bolsonaro.

Bolsonaro avança
O primeiro tracking fechado pelo PSL, ainda 

no fim de semana, registrava que Jair Bolsonaro 
deverá aparecer com cerca de 57% dos votos vá-
lidos nas primeiras pesquisas do segundo turno. 
Os levantamentos feitos pelo staff do capitão 
reformado têm acertado mais nos resultados 
do que as pesquisas do Datafolha e do Ibope. 
A aparição de Fernando Haddad e Bolsonaro 
no Jornal Nacional na segunda-feira (8), não 
favoreceu o deputado que até chegou a chamar 
seu vice, duas vezes, de Augusto Mourão (ele é 
Hamilton), misturando provavelmente com o 
nome do general Augusto Heleno.

Nada de debates
Os médicos do Hospital Albert Einstein 

Antonio Luiz Macedo e Leandro Echenique 
recomendaram que o candidato à Presidência 
da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, não 
participe do Debate da TV Bandeirantes nesta 
semana. Os médicos irão reavaliar o candidato 
na próxima quinta-feira, 18. De acordo com a 
equipe médica que acompanha o presidenciável 
do PSL, ele também não participará de nenhum 
dos debates que estavam programados para a 
próxima semana, como os do Estadão/Gazeta; 
SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ.

Recuo
Um comentário feito a amigos muito ínti-

mos – “Vou de Bolsonaro. Não há saída” – pelo 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
vazou e ele teve de sair com nota de desmen-
tido. FHC disse que tem sérias restrições aos 
dois candidatos e no segundo turno votará 
em branco. Bolsonaro, há anos, confessou que 
queria ver Fernando Henrique “fuzilado” e Ha-
ddad “é um fantoche de Lula”. Pessoalmente, 
contudo, FHC tem até simpatia por Haddad 
por conta de um jantar, à dois, que aconteceu 
há algum tempo.

No comando
Essa nova fase da campanha de Fernando 

Haddad terá como coordenador o ex-ministro 
Jaques Wagner, eleito senador pela Bahia. Essa 
posição era ocupada por José Sérgio Gabrielli, 
ex-presidente da Petrobras, nos tempos da 
ladroagem na estatal. Wagner quer uma cam-
panha sem fúria e Haddad quer que Bolsonaro 
assine, com ele, um pacto de ética para as pró-
ximas semanas. E sem fake News.

Visual
Pode ser até que Fátima (Fatiminha, para 

os chegados) Mendonça, mulher de Jaques 
Wagner, aproveite o tempo em que o marido 
permanecer em São Paulo para dar alguns 
retoques no visual do candidato Haddad. No 
passado, era ela quem cuidava das camisas e 
das gravatas de Lula com a ajuda da Camisaria 
Ernesto di Tomazo, de Salvador.

Make-up
Na participação no Jornal Nacional no 

começo da semana, Fernando Haddad estava 
maquiado (quem cuidou foi sua mulher Ana 
Estela); Bolsonaro, nem pensar, o que passou 
a imagem de quem perdeu quase dez quilos e 
ainda está convalescendo. Além disso, o capitão 
odeia make-up.

Olho no futuro
O prefeito Bruno Covas, que sucedeu João 

Doria, participou de algumas caminhadas ao 
lado de Geraldo Alckmin. Agora, nesse novo 
período eleitoral, acha que João Doria vence 
Márcio França em São Paulo e que o primeiro 
volta a pensar no Planalto. Lá na frente, se essa 

for a alternativa, ele sai candidato ao governo 
do Estado.

Gordofobia
Liderança contra a gordofobia, a youtuber 

Alexandra Gurgel, que tem 215 mil seguidores 
no Instagram e 357 mil inscritos no seu canal 
Alexandrismos, acaba de lançar Pare de se 
odiar, um livro de memórias e reflexões (espe-
cialmente por seus muitos quilos a mais). Ela 
conta que, certa vez, fez uma lipo e tirou nove 
litros de gordura do corpo e injetou dois litros 
em lugares “onde não crescia nada”. Três meses 
depois, tentou se matar.

Não vai dar
Kim Kataguiri, 22 anos, do Movimento 

Brasil Livre, um dos cinco mais votados para 
a Câmara dos Deputados, já estava pensando 
em trabalhar sua candidatura à presidência da 
Casa. Se ganhasse, quando o futuro presidente 
viajasse, ele assumiria a Presidência da Repú-
blica. Não vai dar: Kataguiri não tem os 35 anos 
exigidos para qualquer pessoa que queira se 
sentar na cadeira da Presidência.

Rápido
Nunca se viu adesão mais rápida a Bolso-

naro do que a do banqueiro João Amoêdo, um 
dos criadores do partido Novo e ex-candidato 
ao Planalto. Ele defende o projeto do econo-
mista Paulo Guedes para o governo do capitão 
reformado e até aplaude quem já pensava em 
recriar a CPMF. Mais: Amoêdo está contente 
com o resultado do primeiro turno e já faz 
preparativos para sua candidatura (de novo) 
em 2022 à Presidência.

Evaporou
A ex-presidente Dilma Rousseff, derrotada 

(ficou em quarto lugar, quando, nas pesquisas, 
liderava o bloco para o Senado em Minas Gerais), 
está incomunicável. Não quer abrir a boca e até 
agora não conseguiu entender os mineiros.

Advertência
A candidata a deputada estadual por São 

Paulo mais votada na história do país, Janaína 
Paschoal, está avisando amigos e admiradores 
que, “se Bolsonaro se mostrar autoritário, mudo 
de partido e fico na oposição”. Diz que não pode 
decepcionar os que lhe deram tantos votos.

Proibido
Fernando Haddad já decretou em seu QG 

de campanha: é proibido falar em reforma ou 
controle da mídia brasileira, o que sempre passa 
a ideia de censura (é um projeto de Franklin 
Martins, que está na campanha de Haddad). O 
candidato não quer menor abalo com responsá-
veis pela variação de mídias. Martins não gostou 
da determinação de Haddad, apoiado pelo novo 
coordenador Jaques Wagner que, à propósito, já 
está marcando encontro com Ciro Gomes.

“Fica Temer”
Nos dias que antecederam as eleições, com 

direito à prorrogação, surgiu nas redes sociais 
um novo e irônico hashtag com a mensagem 
“Fica, Temer”. De um lado, havia até quem 
levasse a sério pela final surpreendente do 
primeiro turno; de outro, quem queria mostrar 
a dureza de ter de escolher entre Haddad e 
Bolsonaro, a ponto de torcer pela falta do atual 
presidente da República.

Bom tempo
Se Jair Bolsonaro sofreu com o pouco tem-

po para sua campanha na televisão, não terá 
o mesmo problema em 2022. O seu partido o 
PSL, conseguiu eleger 52 deputados ficando 
atrás somente do PT (56). E na frente de PP 
(37), MDB (34) e PSD (34), PR (33), PSB (32), 
PRB (30) PSDB (29), DEM (29) e PDT (28).

Vende-se
Derrotado em sua tentativa de se reeleger 

para o Senado, o ainda presidente da Casa, 
Eunício Oliveira, anunciou que voltaria a suas 
empresas – o que parece já ter começado antes 
do primeiro turno. Primeiro, teve a transferên-
cia da Transfederal Transporte de Valores para 
a espanhola Prosegur e agora teria colocado à 
venda outra de suas empresas, a Corpvs – Cor-
po de Vigilantes Particulares. As duas empresas 
somam mais de R$ 700 milhões em contratos 
de prestação de serviços de vigilância, limpeza 
e transportes de valores e estatais (operam com 
setor público). Com o Banco do Brasil, teriam 
contratos de R$ 542 milhões e com a Caixa, 
outros R$ 147 milhões.

Com empresários
Ainda esta semana, o candidato Jair Bolso-

naro deverá se reunir com empresários paulis-
tas para falar mais detalhadamente sobre seu 

projeto de governo. Quem organizou foi Flávio 
Rocha, herdeiro das lojas Riachuelo e que par-
ticipou por um tempo na corrida presidencial.

Mais apoio
Também Ana Amélia, candidata a vice com 

Geraldo Alckmin, já está apoiando Jair Bolso-
naro (ela tem muito prestígio, especialmente 
na área de agronegócios). As pesquisas revelam 
que, se ela tivesse permanecido no Sul e saído 
para o Senado, seria eleita com facilidade. De-
talhe: na campanha com Alckmin, ele pediu que 
Ana gravasse um depoimento para o horário 
eleitoral contra Bolsonaro. Na época, negou.

Apelido
Companheiros de jornada, especialmente os 

vinculados à caserna, tratam Jair Bolsonaro por 
um apelido comum entre os militares: chamam-
no de “Zero Um”.

Até berço
O desempenho da candidata Marina Silva, 

que ficou com 1% na eleição de domingo (7), 
no Acre, onde nasceu e que a elegeu três vezes 
senadora ficou com 2,5% dos votos válidos. Lá, 
Bolsonaro venceu.

Bons de bala
Eles nem passaram perto do segundo turno, 

mas o trabalho da assessoria de imprensa dos 
candidatos Geraldo Alckmin, Henrique Mei-
relles e João Amoêdo foram as mais eficientes 
e aplaudidas entre os jornalistas. E-mail eram 
recebidos diariamente duas ou três vezes por 
dia, notas eram distribuídas regularmente pelo 
WhatsApp sem falar nas constantes atualiza-
ções das agendas dos candidatos. E sempre 
que participam de algum programa ou debate, 
imediatamente era enviado um resumo da 
participação e logo depois uma avaliação do 
candidato da participação sem ataque a outros 
candidatos. Se o comportamento deles tivesse 
sido na mesma maneira, era muito provável que 
alguns deles chegasse ao segundo turno.

Virando pó
O desempenho de Geraldo Alckmin na dis-

puta presidencial deixou muitos tucanos sur-
presos. A votação recebida pelo ex-governador 
foi a pior entre os tucanos. Analistas políticos 
acreditam que as constantes crises e rachaduras 
dentro do partido, mais a rebeldia de alguns 
tucanos foram algumas das responsáveis pelo 
desempenho fraco de Alckmin nas urnas.

Comendo quieto
O mineiro tem a fama de “comer quieto” e 

foi justamente que aconteceu nas eleições do 
Estado. Dilma Rousseff era apontada como 
favorita para o Senado e ficou em quarto lugar. 
Fernando Pimentel (PT) mesmo pouco distante 
aparecia num eventual segundo turno com 
Antonio Anastasia (PMDB) e foi atropelado 
pelo Romeu Zema (Novo) ficando em terceiro 
lugar. Analistas acham que muitos mineiros 
não revelaram realmente seus votos.

Menos do mesmo
Parece que os brasileiros estão mesmo 

dispostos a uma renovação, ou seja, estão 
cansados dos mesmo políticos e partidos. E 
isso realmente se refletir num segundo turno, 
Eduardo Paes (DEM) deverá ser derrotado pelo 
novato na política Wilson Witzel (PSC) no Rio 
de Janeiro. E Antonio Anastasia (PSDB) tam-
bém deverá ser derrotado em Minas Gerais por 
Romeu Zema (Novo).

Sem esforço
A ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, 

84 anos, foi reeleita (seu partido é PSOL) como 
deputada federal com 176.883 votos. Ela tem 
um circulo de admiradores eleitores na peri-
feria de São Paulo e Erundina até não precisa 
fazer campanha.  É só avisar que é candidata a 
deputada federal. Mais: ela quer se candidatar 
também em 2022.

Bolsa
O candidato Jair Bolsonaro permanece com 

sua bolsa de colonoscopia. E reclama, mas só 
vai retirar a bolsa em nova cirurgia, daqui há 
dois meses.

Para guardar
Para guardar: nesse 7 de outubro histórico, 

ficaram de fora Dilma Rousseff, Fernando Pi-
mentel, Beto Richa, Eunício Oliveira, Romero 
Jucá, Lindbergh Farias, Vanessa Grazziotin, 
Marconi Perillo, Roberto Requião, Jorge Viana, 
Delcídio do Amaral, Marco Antonio Cabral, 
Danielle Cunha, Cristiane Brasil, Leonardo 
Picciani, Roseana Sarney, Sarney Filho, Edison 
Lobão, Paulo Skaf, Benedito de Lira, só sobran-
do Renan Calheiros e Ciro Nogueira.

Terminada a eleição, Ratinho Jr fez o 
que todo candidato faz: voltou à família e 
refugiou-se na fazenda, onde está à salvo do 
assédio insuportável de candidatos a cargos, 
sinecuras e oportunidades de toda ordem. 
Justo repouso. Volta ao insensato mundo em 
uma semana. Aqui, a nau dos desesperados 
cresce e encara o primeiro obstáculo: fontes 
ligadas ao novo governador informam que 
ele não pretende nomear ninguém que tenha 
exercido cargo nos governos anteriores. Quer 
ser o verdadeiramente novo. Os nomes em-
blemáticos de antigos governos ficam de fora. 
Uma única exceção à regra: Norberto Ortigara, 
ex-secretário da Agricultura.

Isso provoca muita angústia, principal-
mente entre os derrotados nas eleições pro-

porcionais que reivindicam uma beira, um 
cargo, a manutenção dos seus apaniguados, 
uma cota de prebendas, outra de sinecuras. 
Entre os mais aflitos estão os tucanos caídos, 
a começar pelo outrora poderoso Valdir Ros-
soni, ex-chefe da Casa Civil, ex-presidente da 
Assembleia, figura emblemática do governo 
Richa e de tudo que ele representa hoje. Ele 
foi um dos que traíram Cida Borghetti para 
subir na onda de Ratinho Jr. Ratinho subiu, 
Rossoni afundou.

Há outros desesperados: Hidekazu Takaya-
ma, Alfredo Kaefer, Leopoldo Meyer, Luiz Car-
los Hauly, Osmar Bertoldi e Osmar Serraglio. 
E há os da outra banda, como Assis do Couto, 
que agora sonha com a vitória de Haddad para 
arrumar uma boca federal.



Quinta-feira a domingo, 11 a 14 de outubro de 2018A6 
DiárioIndústria&ComércioJúlio Zaruch 

juliozaruch@gmail.comGastronomia
MESA&GÔNDOLA
CAFÉ COLONIAL
O recém-inaugurado supermercado Festval da Silva 
Jardim, atrás do shopping Estação, reservou espaço nos 
fundos da loja para um café colonial, servido de segunda a 
sexta-feira, das 15h às 20h e aos sábados e domingos, das 
15h30 às 19h. O preço do quilo é de R$ 49. Mas é possível 
pedir apenas um café, pagando adiantado.

ROYAL TRUDEL
O Trudel, doce de origem romena, feito com massa de pão 
doce assada em tiras com açúcar e canela, com recheios varia-
dos, assado em espetos de madeira e em um forno a carvão, é 
uma das atrações da primeira unidade no Paraná da franquia 
gaúcha Royal Trudel, instalada no piso L1 do shopping Esta-
ção. Preços entre R$ 8 e R$ 13. O Royal Trudel foi eleito por 
dois anos consecutivos o melhor doce de Gramado (RS). A 
franqueada em Curitiba é Andréa Bodanese Melnick.

DRINKS DO ZAPATA
Quatorze versões da tequila, pura ou em coquetéis, estão entre 
as inovações da carta de drinks do Zapata Mexican Bar (r. José 
Sabóia Côrtes, 383, Centro Cívico). Entre elas, os clássicos 
Piña Colada, Tequila Sunrise, e o especial Zapata Honey, feito 
com Jack Daniels, Jack Daniels Honey, Citrus, limão e gelo. 
Há também drinks refrescantes, com o Margarita Frozen nos 
sabores blue, tradicional, tangerina, morango silvestre e maçã 
verde, Aperol Spritz, além das caipirinhas de limão, morango, 
kiwi ou abacaxi, Margarita Tradicional e Mojito Bacardi. E 
bebidas sem álcool como o coquetel Tropical. A happy hour 
de terça a sexta-feira, das 17h às 20h, oferece pratos, chopes 
e destilados com desconto de 30%.

CWBURGUER FEST
Dezoito endereços, entre hamburguerias, lanchonetes e 
bistrôs, com 25 opções de preparo, participam da 11ª edição 
do CWBurguer Fest, em Curitiba, iniciada dia 5 e que vai 
até 28 de outubro: 277 Hamburgueria Paranaense, Adega 
Vô Zanon, Bávaro, Black Station Burgers, Brazil Burguer, 
Bulls Sanduicheria (Boqueirão e Jardim das Américas), 
Burguer Bar, Charles Burguer, Cidadão do Mundo, Costela 
no Rolete, General Chopp ‘n’ Burger, Hamburgueria Le 
Pinguê, HOG, O Barba Hamburgueria, Picnic American 
Burger & Grill, República Container e Venice Gastro Pub. 
As casas oferecem em seus endereços fixos uma opção 
exclusiva do preparo, ao preço único de R$ 29,50.

NUTTY BAVARIAN 
A Nutty Bavarian, marca especializada em grãos glaceados 
artesanais - amendoim, amêndoas, castanhas, coquinho, 
macadâmias, nozes – montou quiosque no piso L2 do 
shopping Curitiba. A cada três meses novos sabores são 
adicionados ao mix de produtos.
Foto: Priscilla Fiedler

DOM CARMINO
São 56 os sabores das pizzas salgadas no Armazém Dom 
Carmino (r. Jacarezinho, 21, Mercês) e um levantamento 
do dia-a-dia aponta a Caprese, a Dom Carmino, a Presunto 
Defumado e a Parma com Rúcula como as mais pedidas. 
No capítulo das doces, duas são os destaques: Banana 
Especial (mussarela, bananas, caramelo, farofa e uvas 
passas, crocante) e a Romeu e Julieta (com doce de goiaba 
cremoso e requeijão Catupiry). Preços a partir de R$ 29. O 
restaurante está completando 10 anos em 2018 e renovou 
todos os seus ambientes.

ZEL CAFÉ 
Para quem vai a São Paulo: uma cafeteria que já nasce com 
história é a novidade da capital paulista. Instalada num casa-
rão dos anos 1930, tombado, próximo da avenida Paulista, ali 
faz companhia a uma livraria – a do Comendador – e inaugura 
a primeira das lojas da marca. É o Zel Café (r. Pamplona, 
145, Jardim Paulista), inaugurado na segunda-feira 8/10, 
iniciativa do empresário Lauro Megale, também criador de 
cavalos Mangalarga Marchador do Brasil, no Haras Zel, em 
Minas Gerais, onde também está a lavoura dos cafés da ali 
consumidos. O casarão que hospeda a cafeteria é cercado 
por árvores, jardins, um planetário, passarelas e uma torre 
comercial de 28 andares e ali também funciona a sede da 
Fundação Instituto de Física Teórica, criada em 1951. Além 
do menu de cafés, o Zel serve do café da manhã com granola, 
bagel, legumes, ovos, panquecas, waffles e tapioca ao almoço 
com variedades de saladas, grãos, frutos do mar e diferentes 
opções de proteínas e pratos prontos como risoto, nhoque, 
massa recheada e carnes. A oferta gastronômica segue pelos 
horários vespertinos. 

O JARDINEIRO
Quintas, sextas e sábados, a partir das 19 horas, agora têm 
happy hour com cardápio especial de comidas de boteco e 
atrações culturais no restaurante O Jardineiro (av. Manoel 
Ribas, 227, São Francisco). O ingresso em dias de show custa 
R$ 25, se adquirido com antecedência, ou R$ 30 se comprado 
na hora. A casa tem estacionamento para até 30 carros, gra-
tuito. A atração desta quinta 11 é o comediante Marco Zeni.

Anunciada para a última semana 
de outubro a inauguração oficial 
do HOG Smash Burger (r. Co-

mendador Araújo, 489, Centro), cuja 
proposta, segundo o proprietário, chef 
Phelipe Rangel, também dono do Green 
Dog, é de comida “urbana e selvagem”. 
Mas a casa - que abre de segunda a sexta, 

das 11h30 às 13h45 e das 17h15 às 23h15; 
aos sábados, somente no segundo ho-
rário - já está funcionando e também 
participa da 11ª CWBurguer Fest, em 
cartaz até 28 deste mês.

Entre os exemplares do cardápio 
está a exclusiva Torre Cheddaroni (R$ 
29,50), formada por três smash burgers 

cobertos por creme de queijo cheddar 
e pepperoni, mais picles, maionese e 
barbecue. “Nossos lanches são sinônimo 
de suculência e a ideia é que os clien-
tes vivenciem uma nova experiência 
gastronômica e se lambuzem com um 
blend de carne fresca, sem processo de 
congelamento”, diz Rangel. 

HOG, comida “urbana e selvagem”

Torre Cheddaroni: três smash burguers

Nesta quinta-feira 11, a Don 
Kebab inaugura sua primeira 
franquia e a cidade escolhida 
foi Toledo, no Oeste do Paraná. 
Os sócios do empreendimento, 
Geber Hajar e Adriana Silveira, 
destacam que o local fica próxi-
mo a um dos principais pontos 
turísticos da região, o Lago de 
Toledo, com grande circulação 
de pessoas. 

Enquanto isso, a Don Ke-
bab, em Curitiba desde 2008, 
reinaugura sua unidade da 
avenida Vicente Machado, 
767, já com o novo padrão 
que deve ser seguido pelas 
franquias da rede. E até esta 
sexta-feira, oferece diversas 
opções do cardápio ao preço 
promocional de R$ 10, válido 
também para a unidade do 
shopping Hauer.

A Don Kebab tem no car-
dápio uma serie de sanduíches 
clássicos da culinária turca, 
também conhecidos como 
shawarmas, em versões adap-
tadas para o mercado brasilei-
ro, sendo a única da capital pa-
ranaense com a variedade de 

Don Kebab abre a primeira franquia

Os kebabs são preparados em espetos giratórios importados
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opções de kebabs com carnes 
de boi britânico, frango, pernil 
suíno e o tradicional carneiro, 
assados com o método Döner, 
espeto giratório importado 
direto da Europa, que garante 

a maciez da carne.
Com preços entre R$14,90 

e R$18,90, estão os kebabs de 
frango, de Angus, de pernil e o 
mix, com carne e frango, além 
dos veganos de falafel e de es-

cabache (berinjela). Ao lado de 
uma série de hambúrgueres, 
quibes e outros petiscos. Os 
hambúrgueres são preparados 
em chapa infravermelha, sem 
gordura e sem fumaça.

A Pizzaria Boca de Forno 
do Champagnat (r. Euclides 
da Cunha, 1683) programou 
um 12 de outubro especial 
para as crianças: entre 19h e 
22h, terá um camarim com 
pinturas artísticas comanda-
do pela maquiadora Patrícia 
Brazoloto, especializada em 
pinturas infantis. A atração 
vai concorrer para tornar a 
brincadeira na Pizzaria Mi-
rim ainda mais divertida.

A Pizzaria Mirim Boca 
de Forno é um ambiente es-
pecialmente desenvolvido 
para os pequenos, onde eles 
montam a própria pizza, de 
forma divertida e segura. 
Funciona todos os dias, das 
18h às 23h30, ao custo de R$ 
18,50 por hora e por criança 
– de três a 12 anos -, incluí-
dos refrigerante, água e chá 
à vontade. 

A criança,  vestida de 
“chefinho de cozinha” e com 
chapeuzinho de cozinheiro, 
recebe uma massinha de 
pizza tamanho brotinho, o 

Pizzaria Mirim tem atração especial

queijo mussarela e o recheio escolhido. Com 
auxílio e ajuda de uma monitora, abre a mas-
sinha com o rolo de massas, monta sua mini 

pizza e a monitora coloca para assar. Não há 
contato algum com objetos cortantes e nem 
com o forno.

A criança abre a massa e escolhe o recheio
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MUNICÍPIO DE CASTRO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) – RECURSOS: LIVRES E CONVÊNIO N° 
59/2018 SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
 Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e 
a adjudicação do objeto para o proponente:

PROPONENTE CNPJ Nº VALOR 
TOTAL

737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS 
EIRELI ITEM: 01 28.832.115/0001-61 R$ 48.770,00
VALOR TOTAL R$  48.770,00

Castro, 01 de outubro de 2018.
Moacyr Elias Fadel Junior

Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE CASTRO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 276/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2018

DATA DO CONTRATO: 01 de outubro de 2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO – Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF nº 77.001.311/0001-08, com endereço, 
na Praça Pedro Kaled, nº 22, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, portador da cédula de identidade n° 
3.044.22-2/PR e CPF n° 792.370.299-34.
CONTRATADO: 737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
28.832.115/0001-61, localizada na Rua: Nova Timboteua n° 2018, Vila Nova Pauliceia 
– São Paulo – SP., a seguir denominada CONTRATADA, representada por Edenilson 
Glória Cardoso, portador da cédula de identidade R.G. 41.101.814-0 SSP/SP, CPF n° 
323.175.298-13, residente na Rua: Gabriel Ribeiro, n° 535, Vila Nova Galvão – São 
Paulo – SP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) – RECURSOS: LIVRES E CONVÊNIO N° 
59/2018 SEDU/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
VALOR: Pela aquisição do equipamento o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 
o valor total de R$  48.770,00 (Quarenta e oito mil, setecentos e setenta reais), 
condições esta da vencedora.
EXECUÇÃO: O prazo de fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da 
assinatura deste contrato.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias, contados a partir de sua assinatura.

MUNICÍPIO DE CASTRO 
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 153/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS (COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL) – RECURSOS: LIVRES – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.
EMISSÃO: 10/10/2018.
ABERTURA: 25/10/2018.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.537.600,00 (Hum milhão, quinhentos e trinta e sete mil e 
seiscentos reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fi xada para a 
abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-
se à disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito à Praça 
Pedro Kaled, n° 22 – Centro, Fone: (42) 2122-5046 – Site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ – E-mail: licitacao.castro@gmail.com.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO nº 144/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018 - 
Objeto: “Contratação de empresa especializada em pintura interna e externa 
e do letreiro do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná”. 
A contratação será pelo período de 12 meses.   ABERTURA: 26/10/2018, às 
09:30 horas, sessão será realizada na sala de licitações. Critério de Julgamento: 
MENOR PREÇO GLOBAL. Edital: Estará à disposição dos interessados no site: 
www.pontaldoparana.pr.gov.br, link licitação / licitações2018 / editais. Pontal 
do Paraná, 10 de outubro de 2018. Geraldo Martins Junior Pregoeiro - Decreto nº 
7078/2018.

NOVA DATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO nº 136/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 
72/2018 - Objeto: “Formação de Registro de Preços para aquisição de Materiais 
Hospitalares e Odontológicos, para as Unidades Básicas de Saúde e Prontos 
Atendimentos, do município de Pontal do Paraná-PR”. A contratação será 
pelo período de 12 meses. ABERTURA: 25/10/2018, às 09:30 horas, sessão será 
realizada na internet no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.
gov.br. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Edital: Estará à 
disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br, link licitação 
/ licitações2018 / editais. Pontal do Paraná, 10 de outubro de 2018. Geraldo Martins 
Junior Pregoeiro - Decreto nº 7078/2018

ESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2018

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que no dia 19 de novembro de 2018, às 
14:00 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 1709, Fundos, na cidade da Lapa – PR, serão 
abertas as documentações e propostas relativas ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 006/2018, que tem por objeto a “Concessão dos serviços públicos 
de transporte coletivo municipal urbano e rural de passageiros, mediante frota 
de ônibus e micro ônibus, envolvendo a mobilização, operação, conservação, 
limpeza, manutenção e reposição da frota, no âmbito do Município de Lapa – 
PR – Tipo Menor Preço.
Cópia do Edital e informações complementares poderão ser obtidas junto à Comissão 
Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira, no endereço acima referido, no 
horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, ou pelos telefones (41) 3547-
8029 e (41) 3547-8030 ou no Portal do Cidadão – Município da Lapa, endereço: 
lapa.atende.net “acesso Identifi cado no link – licitações”.

Lapa, 09 de outubro de 2018.
Benedito das Graças Pinto

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cavo Serviços e Saneamento S/A  torna público que recebeu da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Li-
cença de Operação, válida até 31/08/2020 para tratamento e disposição de 
resíduos perigosos e demais atividades constantes na consulta comercial 
situada à Rodovia BR Cento e Dezesseis, 21521, Tatuquara, Curitiba/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Sr. Amauri Antonio Baldan, torna público que irá requerer ao IAP, a 
Licença de Operação para a ATIVIDADE DE PISCICULTURA,  instalada à 
BR 116 Km 134, Estrada do Ganchinho n° 36, Campo da Cruz, no Municí-
pio de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA., CNPJ/MF 
sob nº 78.791.712/0011-35 torna público que irá requerer ao IAP, a Li-
cença de Instalação para atividade hospitalar e de saúde animal a ser 
implantada na Rua Presidente Ernesto Geisel, s/n, Colônia Witmarsum, 
Palmeira, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA, CNPJ 
02.955.426/0001-24, torna público que recebeu do IAP, a Renovação da 
Licença de Operação para usina de asfalto - prorrogação da Licença de 
Operação, até a data 24 de setembro de 2022, instalada no Lote Rural 56 
A, Gleba 14 PO, Linha Lageado Grande, s/n, Zona Rural, CEP 85.740-
000, Pérola do Oeste, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 79.569.398/0001-
31  torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Ope-
ração para lavra, beneficiamento de basalto e usina de asfalto - renovação 
de sua Licença Ambiental de Operação, com validade até 25 de março de 
2019, instalada à Rodovia PR-483, KM 09, Zona Rural, CEP 85.601.000, 
município de Francisco Beltrão, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
03.222.465/0001-85  torna público que recebeu do IAP, a Licença de Ope-
ração para Fábrica de Asfaltos e  Emulsões - Licença Ambiental de Opera-
ção com validade até 12 de fevereiro de 2019, instalada na Rod. PR 170, 
KM 7,5, s/n, CEP 85.000-000, município de Guarapuava, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
03.222.465/0001-85  torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação 
da Licença de Operação para Fábrica de Asfaltos e Emulsões - renovação 
de sua Licença Ambiental de Operação, com validade até 12 de fevereiro 
de 2019, instalada na Rod. PR 170, KM 7,5, s/n, CEP 85.000-000, municí-
pio de Guarapuava, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, CNPJ 75.717.355/0001-03  tor-
na público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Extração de Cas-
calho, com validade até 25 de abril de 2020, a ser implantada na Rodovia 
PR-180, km 173,3, s/n, bairro oitenta, 1,8 km a oeste da Rodovia, CEP 
87.370-000, Moreira Sales, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, CNPJ 75.717.355/0001-03  torna 
público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Extração de Cascalho, 
com validade até 25 de abril de 2020 a ser implantada na Rodovia PR-180, 
km 177, s/n, bairro oitenta, 3,0 km a oeste da Rodovia, CEP 87.370-000, 
Moreira Sales, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, CNPJ 75.717.355/0001-03  
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para 
Extração de Cascalho a ser implantada na Rodovia PR-180, km 173,3, 
s/n, bairro oitenta, 1,8 km a oeste da Rodovia, CEP 87.370-000, Mo-
reira Sales, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, CNPJ 75.717.355/0001-03  
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Ex-
tração de Cascalho  a ser implantada na Rodovia PR-180, km 177, s/n, 
bairro oitenta, 3,0 km a oeste da Rodovia, CEP 87.370-000, Moreira 
Sales, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, CNPJ 75.717.355/0001-03  
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para 
Extração de Cascalho a ser implantada na Rodovia PR-180, km 175,5, 
s/n, bairro oitenta, 2,0 km a oeste da Rodovia, CEP 87.370-000, Mo-
reira Sales, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, CNPJ 75.717.355/0001-03  tor-
na público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Extração de Cas-
calho, com validade até 25 de abril de 2020, a ser implantada na Rodovia 
PR-180, km 175,5, s/n, bairro oitenta, 2,0 km a oeste da Rodovia, CEP 
87.370-000, Moreira Sales, PR.

 4º Ofício de Registro Civil  e 16º Tabelionato de Notas e
Rua Voluntários da Pátria, 233,  loja 06, Centro – Curitiba-PR

Fone/Fax: 3233-2444
Faço saber ALCIDES CALDERAM E CELIMAR GIACOMINI, converterão sua UNIÃO 
ESTÁVEL EM CASAMENTO, em data de 01/09/2004, CLAUDIO JOSÉ PINTO E 
IRLEIDE REJANE VIEIRA, em data de 24/01/2007, conforme o artigo 1.525, incisos 
I, III e IV do Código Civil Brasileiro e me apresentaram   os documentos exigidos 
pelo art. do CCB e se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma 
da lei do prazo de quinze (15) dias. Este será afixado no lugar de costume e 
publicado na imprensa local.

Curitiba, 11 de  OUTUBRO de 2018.
Adilson Taborda

Registrador Civil e Notário

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

CHAMADA PÚBLICA Nº. 003/2018
PROTOCOLO n° 586/2018

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio 
Grande - PR, nomeada pela Portaria 110/2017, no uso de suas prerrogativas legais 
realiza CHAMAMENTO PÚBLICO visando a formalização de parceria, através 
de TERMO DE FOMENTO com Organização da Sociedade Civil (OSC), sediada 
no Município de Fazenda Rio Grande, em regime de mútua cooperação com a 
Administração Pública, para a consecução de fi nalidades de interesse público 
e recíproco, mediante a execução de atividade para implementar a “Patrulha 
Agrícola Municipal”, tendo por objetivo a realização das ações conforme Plano 
de Trabalho. Horário/Data para Protocolo dos Envelopes: do dia 11 de Outubro 
até as 08h50min do dia 12 de Novembro de 2018. Horário/Data da Abertura: às 
09h00min do dia 12 de Novembro de 2018. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda 
Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 – Nações - Sala de Licitações da Prefeitura. 
O Edital completo estará à disposição dos interessados entre os dias 11 de Outubro 
a 12 de Novembro de 2018, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.
pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Outubro de 2018.
Luiz Rafael Lopes
Presidente da CPL 

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 70/2018, o qual tem 
como objeto o “Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme 
solicitação das Secretarias Municipais”, e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes 
empresas: COMERCIAL BORA EIRELI - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 
04.094.110/0001-10, adjudicatária dos itens 37, 39, 41, 43, 53, 81, 82, 84, 85, 90, 92, 
93, 107, 116, 129, 135, 139, 142, 151, 154, 156, 159, 161, 168, 169, 175, 196 e 198, com 
o valor total de R$ 419.049,23 (quatrocentos e dezenove mil e quarenta e nove reais e 
vinte e três centavos); P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 08.903.201/0001-00, 
adjudicatária dos itens 15, 17, 33, 46, 48, 51, 52, 76, 77, 89, 97, 99, 110, 111, 134, 147, 
157, 163, 164, 185, 192 e 209, com o valor total de R$ 42.193,20 (quarenta e dois mil 
cento e noventa e três reais e vinte centavos); VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE 
LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 06.087.469/0001-96, adjudicatária 
dos itens 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 24, 30, 31, 36, 54, 80, 102, 103, 104, 105, 
108, 125, 130, 132, 133, 138, 141, 144, 155, 170, 176, 189, 190, 191, 193, 208, 
221, 222, 227, 229, 230, 233 e 237, com o valor total de R$ 98.369,53 (noventa e 
oito mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos); MERCITTA 
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob nº 27.486.278/0001-77, adjudicatária dos itens 13, 14, 45, 50, 55, 56, 57, 
60, 61, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 94, 95, 106, 109, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 
126, 127, 128, 143, 145, 146, 148, 150, 167, 179, 180, 181, 194, 195, 197, 240 e 241, 
com o valor total de R$ 466.517,93 (quatrocentos e sessenta e seis mil quinhentos e 
dezessete reais e noventa e três centavos); PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 21.424.240/0001-93, adjudicatária dos 
itens 02, 04, 05, 18, 32, 35, 49, 63, 65, 66, 67, 83, 98, 101, 113, 115, 137, 140, 160, 
162, 165, 171, 172, 173, 174, 188, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 220, 
223, 224, 225, 228, 231, 234, 235 e 238, com o valor total de R$ 122.514,09 (cento 
e vinte e dois mil quinhentos e quatorze reais e nove centavos); CELEIRO BRASIL 
ALIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 27.893.077/0001-94, 
adjudicatária dos itens 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 34, 44, 47, 68, 69, 78, 86, 
87, 88, 112, 118, 123, 124 e 184, com o valor total de R$ 63.144,91 (sessenta e três 
mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos); e BARRA DO TURVO 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -EPP, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob nº 29.038.893/0001-46, adjudicatária dos itens 40, 42, 58, 59, 79, 91 e 242, 
com o valor total de R$ 171.745,17 (cento e setenta e um mil setecentos e quarenta 
e cinco reais e dezessete centavos). Os itens 26, 29, 38, 100, 131, 136, 152, 153, 
158, 166, 182, 183, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 232, 236 e 239 
resultaram desertos, e os itens 96, 149, 177, 178, 186, 187, 218 e 219 resultaram 
fracassados. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, 
conforme Parecer nº 643/2018 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de Outubro de 2018.
Marcio Claudio Wozniack

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 71/2018, o 
qual tem como objeto a “Aquisição de Equipamentos para Ambulância SAMU 192, 
conforme Portaria 3868/2017, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal 
de Saúde”, e ADJUDICA o objeto em favor da licitante CIRUPAR COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 79.733.572/0001-30, vencedora dos itens 02 e 04, resultando no valor total de 
R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos); e da licitante EFETIVE PRODUTOS 
MEDICO – HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
11.101.480/0001-01, vencedora dos itens 03, 05, 06 e 07, resultando no valor total 
de R$ 48.655,00 (quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais). O item 01 
resultou deserto. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, 
conforme Parecer nº 651/2018 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de Outubro de 2018.
Marcio Claudio Wozniack

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 77/2018, o qual 
tem por objeto a “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender 
às necessidades das Unidades Básicas de Saúde – UBS’s: Nações, Pioneiros e 
Santa Maria - Emenda Parlamentar nº 09240.360000/1170-11, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde”, e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes 
empresas: CIRUPAR – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS 
LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 79.733.572/0001-30, 
adjudicatária dos Itens 6, 15, 19 e 45, com o valor total de R$ 4.150,00 (quatro mil 
cento e cinquenta reais); CWR COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.524.956/0001-46, adjudicatária dos Itens 24, 33, 35, 37, 39, 40 e 43, 
com o valor total de R$ 23.879,50 (vinte e três mil oitocentos e setenta e nove reais e 
cinquenta centavos); EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.480/0001-01, adjudicatária dos Itens 
03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 16, 18, 21 e 23, com o valor total de R$ 9.147,00 (nove mil 
cento e quarenta e sete reais); CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.626.776/0001-60, adjudicatária 
dos Itens 10, 12, 14 e 20, com o valor total de R$ 706,00 (setecentos e seis reais); 
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº 15.275.465/0001-22, adjudicatária dos Itens 26, 32, 34, 36, 41 e 42, com o valor 
total de R$ 26.586,00 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais); K. C. R. S. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº 21.971.041/0001-03, adjudicatária do Item 01, com o valor total de R$ 1.580,00 
(mil quinhentos e oitenta reais); EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.825.521/0001-55, adjudicatária dos Itens 22, 25, 27, 28, 
29, 30 e 31, com o valor total de R$ 9.139,00 (nove mil cento e trinta e nove reais) e 
ESSENCIAL – COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES LTDA - ME, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.821.798/0001-96, adjudicatária dos Itens 
02, 07 e 17, com o valor total de R$ 1.706,00 (mil setecentos e seis reais). Os Itens 38 
e 44 restaram fracassados. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua 
tramitação, conforme Parecer nº 650/2018 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Outubro de 2018.
Marcio Claudio Wozniack

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 81/2018, o qual 
tem por objeto a “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender às 
necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBSs: Gralha Azul e Jardim Hortência, 
conforme Emenda Parlamentar nº 09240.360000/1170-10, atendendo à solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde”, e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes 
empresas: CIRUPAR – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS 
LTDA - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 79.733.572/0001-30, adjudicatária 
dos Itens 13, 14, 15, 16 e 26, com o valor total de R$ 11.922,00 (onze mil novecentos 
e vinte e dois reais); CWR COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.524.956/0001-46, adjudicatária dos Itens 02, 05, 09, 10, 28, e 40, com 
o valor total de R$ 13.216,20 (treze mil duzentos e dezesseis reais); BEATRIZ DE 
OLIVEIRA ALQUINO - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.310.146/0001-
48, adjudicatária dos Itens 19, 22 e 38, com o valor total de R$ 819,70 (oitocentos e 
dezenove reais e setenta centavos); EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 
LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.101.480/0001-01, adjudicatária 
dos Itens 04, 07, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 34, com o valor total de R$ 10.399,00 (dez mil 
trezentos e noventa e nove reais); KLEBER ARRABANÇA BARBOSA - EPP, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.507.711/0001-73, adjudicatária do Item 33, com 
o valor total de R$ 12.344,00 (doze mil trezentos e quarenta e quatro reais); K. C. R. 
S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 21.971.041/0001-03, adjudicatária dos Itens 06 e 08, com o valor total de R$ 
2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais); C. SILVERIO SIMÃO - EIRELI - ME, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.490.629/0001-79, adjudicatária dos Itens 
03, 11, 12, 30 e 32, com o valor total de R$ 9.715,67 (nove mil setecentos e quinze reais 
e sessenta e sete centavos); P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA. - ME, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 21.486.805/0001-67, adjudicatária dos Itens 01, 23, 
29, 31 e 36, com o valor total de R$ 7.726,90 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e 
noventa centavos); e FRANCIELE CRISTINE LAMIN - ME, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 23.964.820/0001-07, adjudicatária dos Itens 37 e 39, com o valor total de 
R$ 4.421,50 (quatro mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). O item 
27 resultou deserto e o item 35 resultou fracassado. O processo atendeu a legislação 
pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 652/2018 da Procuradoria 
Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Outubro de 2018.
Marcio Claudio Wozniack

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2018
Processo Administrativo nº. 179/2018 / Protocolo nº 4747/2018

Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Registro de Preços para locação de equipamentos rodoviários, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. LEGISLAÇÃO: Lei Federal 
nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 Lei Municipal nº. 
260/2005 e Decreto Municipal nº. 1254/2006. Data/Horário da Abertura: 24 de 
Outubro de 2018, às 09h00min. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, 
situada à Rua Jacarandá, 300 – Nações – Sala de Licitações das Licitações (térreo). 
O edital completo estará à disposição dos interessados de 11 a 24 de Outubro de 
2018, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria 
Municipal de Administração – Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Outubro de 2018.
Luiz Rafael Lopes
Presidente da CPL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 824/2018 - CASA: SESI-PR 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O ESPAÇO APPLE DA 
UNIDADE PAULA
GOMES. DATA DE ABERTURA: 22 de outubro de 2018 - 09h00min
LINK PARA ACESSO: http://compras.fi epr.org.br/

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 825/2018 - SENAI-PR 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS – PROJETO PAC DA INDUSTRA – CO-
LOMBO E CAMPUS
DATA DE ABERTURA: 22 de outubro de 2018 - 14h00min
LINK PARA ACESSO: http://compras.fi epr.org.br/

HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 706527/2018-19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018

Envio de propostas a partir de 11/10/2018 com abertura para lances na data de 
26/10/2018, horário: 09h00min, disponível no site www.comprasgovernamentais.
gov.br.  Tem por objetivo Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TIPO MANTA VINILICA 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA 
E SEUS ANEXOS. O objeto atenderá o Complexo do Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná. Os interessados poderão obter todas as informações 
necessárias a respeito com a Comissão de Licitação pelo telefone (0xx41) 3360-1831. 
Tanai Mara Ziolkoski - Pregoeira.

 Publique-se.

 Profª. Drª. Claudete Reggiani
 Superintendente do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR

HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 706649/2018-05 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2018

Envio de propostas a partir de 11/10/2018 com abertura para lances na data de 
29/10/2018, horário: 09h30min, disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.
br.Tem por objetivo a implantação de Sistema de Registro de  preço  conforme com 
vigência para 12(doze) meses, para aquisição parcelada conforme necessidade de 
PRODUTOS DE EXPEDIENTE (BOBINA TERMICA P/ DISPENSADOR DE SENHA 
E OUTROS). Conforme especifi cações contidas no edital e seus anexos. O objeto 
atenderá o Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. 
Os interessados poderão obter todas as informações necessárias a respeito com 
a Comissão de Licitação pelo telefone (0xx41) 3360-1831. Tanai Mara Ziolkoski - 
Pregoeira.

 Publique-se.

 Profª. Drª. Claudete Reggiani
 Superintendente do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR

HOSPITAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 704235/2018-33 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2018

Envio de propostas a partir de 11/10/2018 com abertura para lances na data de 
29/10/2018, horário: 09h00min, disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.
br.Tem por objetivo a implantação de Sistema de Registro de  preço  conforme com 
vigência para 12(doze) meses, para aquisição parcelada conforme necessidade de 
PRODUTOS PARA A SAUDE (DISPOSITIVO P/ HEM. 16 G PUNÇÃO E OUTROS) 
conforme especifi cações contidas no edital e seus anexos. O objeto atenderá o 
Complexo do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Os interessados 
poderão obter todas as informações necessárias a respeito com a Comissão de 
Licitação pelo telefone (0xx41) 3360-1831. Tanai Mara Ziolkoski - Pregoeira.

 Publique-se.

 Profª. Drª. Claudete Reggiani
 Superintendente do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR
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SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Município e Coamarca de Curitiba- Estado do Paraná

Bel. Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
Titular

Faço saber que pretendem se casar:
1 - RICARDO EGG VALENÇA MONTEIRO e LAURA REBINSKI
2 - LUIZ CARLOS PISCO COSTA e ELISANGELA COELHO BORGES
3 - GERSON WILSON VASSELAI e DANIELE DIAS CRESCENCIO
4 - LUIS HENRIQUE CONTIN MICHETA e ANGÉLICA MITIKO OTAKE - edital 
recebido do Serviço Distrital do Campo Comprido
Se alguém soube de algum impedimnto, oponha-se na forma da Lei no prazo de 15 
(quinze) dias

Curitiba, 10 de outubro de 2018.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO de PIRAQUARA.  CONTRATADO: VIASUL 
CONSTRUTORA eIReLI - Me, com sede na Rua dr. Marcelino Nogueira, 507 – 
Centro – São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 03.078.090/0001-21.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Aditamento de Prazo de 
execução e Vigência.PRAZO ADITADO: O prazo de execução do Contrato fi ca 
prorrogado por 90 (noventa) dias, contado a partir de 04/12/2018, prorrogando-o até a 
data de 04/03/2019. O prazo de vigência do Contrato fi ca prorrogado por 90 (noventa) 
dias, contado a partir de 04/06/2019, prorrogando-o até a data de 02/09/2019. DATA 
DE ASSINATURA: 09 de outubro de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO nº. 107/2018
Processo Administrativo nº. 6.978/2018 – TOMADA DE PREÇOS nº. 11/2018

Contratante: MUNICÍPIO de PIRAQUARA. Contratada: TReVISO PROJeTOS 
TÉCNICOS LTdA, inscrita no CNPJ/MF nº. 17.559.244/0001-01. Objeto: elaboração 
de projetos de pavimentação, incluindo projetos de drenagem, terraplanagem, 
calçadas, OAC (Obra de Arte Corrente), geométricos, interseções, sinalização, 
paisagismo, quadro de quantidades/custos, memórias de cálculo, especifi cações de 
serviços, obras complementares e demais projetos pertinentes, para vias no BAIRRO 
BOSQUE CENTENÁRIO, para a extensão de 4,1 km, em vias públicas do Município 
de Piraquara. Valor global: R$ 43.173,00 (Quarenta e três mil e cento e setenta e 
três reais). Prazo de vigência/execução: O prazo de vigência do contrato será de 
12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do Contrato e o prazo de 
execução do contrato será de 01 (um) mês contado do recebimento da Ordem de 
Serviço. Data da assinatura: 05/09/2018. 

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 19/18 - PROCESSO: 16.521/2018

A Comissão de licitação do Município de Piraquara, por meio de sua Presidente, e 
em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, 
torna público o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a Obra de Urbanização e Construção da Praça dos 
esportes Vila Vicente Macedo, localizada na Rua Goiânia, esquina com a Rua Cuiabá 
– Planta Vila Vicente Macedo – Piraquara/PR, com área total de intervenção de 
14.680,73m², conforme especifi cações contidas no ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 
EMPRESAS CLASSIFICADAS:1ª ENGEBS CONST. E EMPRE. IMOBILIÁRIOS LTDA 
Me  -R$ 990.279,13; 2ª TePAV CONSTRUTORA LTdA ePP  - R$ 996.147,69; -3ª 
GIRALDA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP  - R$ 1.198.564,13; 4ª PLAN-HAB 
PLANEJAMENTO HABITACIONAL LTDA -R$ 1.342.160,32;
5ª PGC  ENGENHARIA  DE OBRAS  LTDA  -  R$ 1.441.809,02;  6ª HEFER   
CONSTRUÇÕeS  CIVIS LTdA   ePP -
 R$ 1.538.778,43.Salientamos que fi ca aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as 
licitantes interessadas para interposição de recursos no prazo legal e que no fi nal deste 
abre-se o prazo para apresentação das contrarrazões por igual período. Piraquara, 
9 de outubro de 20188. Sheila Guimarães Veloso - Presidente da Comissão de 
Licitações

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 20/18 - PROCESSO: 14590/2018

A Comissão de licitação do Município de Piraquara, por meio de sua Presidente, e 
em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, 
torna público o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a Obra de Urbanização de praça, localizados na Rua 
Amsterdã – Planta Santa Catarina – Piraquara/PR, com área total de intervenção 
de 4.061,81m², conforme especifi cações contidas no ANEXO I – PROJETO BÁSICO.
EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1ª CH – ENGENHARIA CIVIL LTDA -  R$ 275.824,94; 
2ª ENGEBS CONSTRUÇÕES E EMP. IMOBIL. LTDA ME - R$ 278.852,36; 3ª GIRALDA 
CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP  - R$ 283.719,80.Salientamos que fi ca 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as licitantes interessadas para interposição 
de recursos no prazo legal e que no fi nal deste abre-se o prazo para apresentação 
das contrarrazões por igual período. Piraquara, 9 de outubro de 20188.  
Sheila Guimarães Veloso - Presidente da Comissão de Licitações

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 21/18 - PROCESSO: 14.639/2018

A Comissão de licitação do Município de Piraquara, por meio de sua Presidente, e em 
cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, torna 
público o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação 
de empresa para a Obra de Urbanização de praça, localizados na Rua Bernardo 
Michel, Vila Rosa, Piraquara/PR, com área total de intervenção de 1.500,30m², 
conforme especifi cações contidas no ANEXO I - PROJETO BÁSICO.EMPRESA 
CLASSIFICADA: 1ª eMPReITeIRA dONdA eIReLI – ePP  - R$ 144.341,01.
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: CH – ENGENHARIA CIVIL LTDA  - R$ 140.873,56; 
JF CONSTRUÇÕES CIVIS -  R$ 152.888,54;  ENGEBS CONSTRUÇÕES EM 
EMP. IMOBIL. LTDA ME  -                         R$ 159.814,92. Salientamos que fi ca 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as licitantes interessadas para interposição 
de recursos no prazo legal e que no fi nal deste abre-se o prazo para apresentação 
das contrarrazões por igual período. Piraquara, 9 de outubro de 2018. 
Sheila Guimarães Veloso - Presidente da Comissão de Licitações

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO de PIRAQUARA. CONTRATADA: SP 
TeRRAPLANAGeM PAVIMeNTAÇÃO e SeRVIÇOS –eIReLI - ePP , inscrita no CNPJ 
sob n.º 05.590.129/0001-10, com sede na Rua Antônio Florêncio Guimarães, 246 – São 
Jose dos Pinhais/PR – CeP: 83.030-600.DO OBJETO: Constitui objeto do presente 
Termo Aditivo: Aditamento nos prazos de execução e vigência ao contrato e quantitativo.
VALOR ADITADO: Um acréscimo de R$10.154,60 (dez mil, cento e cinquenta e quatro 
reais e sessenta centavos) devido ao reequilíbrio e uma Supressão total de R$9.300,46 
(nove mil trezentos reais e quarenta e seis centavos) devido ao aditivo, totalizando um 
valor aditado em R$350.967,58 (trezentos e cinquenta mil novecentos e sessenta e 
sete reais e cinquenta e oito centavos).PRAZO DE EXECUÇÃO: prorrogado por 01 
(um) mês, prorrogando até a data de 04/11/2018.PRAZO DE VIGÊNCIA: prorrogado 
por 01 (um) mês, prorrogando até a data de 29/01/2019. DATA DA ASSINATURA: 09 
de outubro de 2018

EXTRATO DO CONTRATO nº. 112/2018
Processo Administrativo nº. 7.013/2018 – TOMADA DE PREÇOS nº. 08/2018

Contratante: MUNICÍPIO de PIRAQUARA. Contratada: eNGeCAP PROJeTOS 
E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP, sita na Rua Rafael Francisco Greca, 
570, Itajacuru – Colombo-PR, inscrita no CNPJ/MF nº. 04.389.594/0001-25. Objeto: 
Contratação de empresa para elaboração de projetos de pavimentação, incluindo 
projetos de drenagem, terraplanagem, calçadas, OAC (Obra de Arte Corrente), 
geométricos, interseções, sinalização, paisagismo, quadro de quantidades/custos, 
memórias de cálculo, especifi cações de serviços, obras complementares e demais 
projetos pertinentes, para vias nos Bairros VILA MARIANA e MONTE LÍBANO, para 
a extensão de 9,250 km, em vias públicas do Município de Piraquara. Valor global: 
R$ 99.715,00 (noventa e nove mil setecentos e quinze reais). Prazo de execução 
e vigência: O prazo de execução será de 01 (um) mês, contado do recebimento da 
Ordem de Serviços e o prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data da Ordem de Serviços. Data da assinatura: 26/09/2018. 

EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO  AO CONTRATO Nº. 71/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO de PIRAQUARA. CONTRATADO: IMPReNSA 
NACIONAL, inscrita no CNPJ sob nº 04.196.645/0001-00. DO OBJETO: Constitui 
objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência. DO PRAZO: Fica 
prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato por 12 (doze) meses, iniciando em 
13/10/2018 e fi ndando em 12/10/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2018 – REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº 163/2018

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de publicações em jornal, no formato Tabloide ou Standard, 
com circulação Local e de no mínimo 04 (quatro) edições semanais, para atuar como 
órgão de imprensa ofi cial do Município de União da Vitória PR, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.
DATA E HORA DA DISPUTA: Dia 30 de outubro de 2018 às 14h00min, no dpto. 
de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, localizada a Rua dr. Cruz 
Machado, 205, 4° pavimento, centro.
Pregoeira: Maria Celeste de Assunção Mance.
Outras informações podem ser obtidas no dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura 
de União da Vitória, no endereço Rua dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, 
centro, telefones (42) 3521-1237.
e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
site: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

União da Vitória - PR, 10 de outubro de 2018.
Hilton Santin Roveda - Prefeito

edital de Praça e leilão: dia  09/11/2018 e 07/12/2018 às 10:00h se feriado, primeiro dia 
útil, subseqüente = local: Rua Senador Acciolly Filho, 1625-CIC- Curitiba-PR: Paulo Setsuo 
Nakakogue, leiloeiro Público Ofi cial, matricula nº 625, devidamente autorizado pelos Srs. Drs. 
Juízes do Trabalho, no exercício da Titularidade das Varas Trabalhistas, venderá, em público 
leilão, conforme Art. 888 da Cl T, no dia, hora e local supracitados,os bens objetivo de penhora 
das ações trabalhistas, nas condições indicadas neste edital, a seguir descritos:
Juiz(a) do Trabalho, Dr.(a) Hilda Maria Brzezinski da Cunha Nogueira, da 002º Vara do 
Trabalho de Curitiba, a saber:
Autos nº0001598-84.2015.5.09.0002: Jovalcir Fiori x Tecnicare Industria e Comércio Ltda. x 
Hygiline Industria e Comercio de Produtos de Higiene Eireli x Luiz Ângelo Ghilardi x Luciano 
Ghilardi x BR-Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda. -ME; 01 Imóvel em alvenaria, com dois 
pavimentos com área privativa de 392,48m2, sendo com quatro suítes, duas salas, cozinha área 
de serviço, localizado na , Casa 15 do Condomínio Westside II na Rua Luiz Augusto Marckman 
Grocoske nº 725, Campo Comprido, Curitiba/PR, alto padrão de construção, sob o terreno de 
área exclusiva de 748,37m2, somada a área de terreno de uso comum de 402,86m2,perfazendo 
uma área de 1.151,23m2, matrícula 95.744 do 8ª Circunscrição de Curitiba. Bom estado de 
conservação. Venda ad Corpus.Total R$  3.000.000,00. ONUS DA PREFEITURA R$ 17.387,20 
ate 02/10/2018 Condominio não informado, mais custas e honorários Onus da matrícula 
95.744,R-7-Compra e Venda para BR- Invest Empreendi -
mentos Imobiliários Ltda. R-9-Hipoteca em 1º Grau- devedora Tecnicare Industria e Comércio 
Ltda.  Credor BR-Invest Empreendimentos Imobiliarios Ltda-ME R-10- Arresto da propriedade 
BR-Invest Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME R-11- Penhora- 21ª Vara do Trabalho de 
Curitiba autos 35607-2015-041-09-00-1. Av-12- Indisponibilidade- 12ª Vara do Trabalho de 
Curitiba autos 3647021501209007 AV-13- Indisponibilidade- 1ª Vara do Trabalho de Curitiba 
autos 00016282520155090001 R-14- Penhora- 2ª Vara do Trabalho de Curitiba autos 35641-
2015-02-09-00; Autos nº 0001191-83.2012.5.09.0002 : Alessandro Andre de Assis x Rodoviário 
Ramos Ltda. (Recuperação Judicial) x Rapido Transpaulo Ltda; 01 Caminhão marca Mercedes 
Benz, modelo L1620,tipo furgão, diesel, cor branca, chassi 9BM695014VB121863, Renavan 
00674975502, ano/modelo 97/97, placas IGG 9754, em regular estado de funcionamento e 
conservação com algumas pequenas avarias na pintura.Total R$  72.484,00. ONUS DETRAN  
NÃO LEVANTADO; Autos nº 0000815-87.2018.5.09.0002: Sandy Neres de Aguiar x Vesle 
Moveis e eletrodomésticos Ltda x Haneman Alves Mendes x Paulo Roberto Gonçalves; Imóvel de 
matrícula nº 95.574 da 8ª Circunscrição do Registro de Imóveis de Curitiba/PR, de propriedade do 
executado, Paulo Roberto Gonçalves e de elina Maria Pereira Gonçalves, conforme descrito nos 
registros R-8 e R-11 da matrícula. Imóvel alienado fi duciariamente em favor da Caixa Econômica 
Federal, conforme R-9 da matrícula.  descrição do Imóvel: Fração Ideal do solo de 0,005866, 
que corresponderá ao apartamento nº 201, do tipo III, a localizar-se no segundo (2º) andar do 
edifício 8 ou edifício Passeio, integrante do Condomínio Residencial Solar do Pinheirinho, que 
situar-se a Rua Francisco Raitani, nº 7081,  Curitiba/PR, cuja unidade terá área privativa de 
67,36m1, área de garagem de 12,2625m2 correspondendo a vaga de garagem nº 29, área de 
uso comum coberta de 5.6783m2 e área real construída de 85,3008m2, área descoberta de 
uso comum coberta de 5.6783m2 e área real construída de 85,3008m2,área descoberta de uso 
comum correspondendo as piscinas de 0,3166m2, correspondendo-lhe  a referida fração ideal 
do solo e partes comuns de 0,005866 e quota de 70,6320m2 do terreno onde se construirá 
o conjunto.Indicação Fiscal 83.511.073.116-4. Venda ad corpus.Total R$  240.000,00. ONUS 
DA PREFEITURA R$ 134,08 ate 05/09/2018, Condomínios R$ 491,51 até 08/09/2018 
mais custas e honorários; Ônus matrícula  95.574. R-8- Compra e Venda- ewerton daniel 
Magalhães vendeu a Paulo Roberto Gonçalves e esposa elina Maria Pereira Gonçalves.R-9- 
Alienação Fiduciária. Favor de Caixa econômica Federal-CeF. R-11- Separação Consensual, 
avaliação p/partilha 50%. R-12- Penhora -17ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 12561-
2011-651-09-00-5 (CartPrec 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho-RO) Av-13- Indisponibilidade 
R-12 Av-14- Indisponibilidade 4ª Vara Federal de Cuibá- autos 2005.36.00.013644-5. R-15- 
Penhora- 3ª Vara Federal de execuções Fiscais de Curitiba- autos 5049889-15.2012.404.7000 
(50% Paulo Roberto Gonçalves) . R-16-Penhora- 2ª Vara Federal de execuções Fiscais de 
Curitiba- autos 5000160-83.2013.404.7000. AV-17- Indisponibilidade- R-16. R-18-Penhora- 
14ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 04211-2013-014-09-00-8 (distribuição dos Feitos de 
Tangará da Serra- MT). R-19- Penhora -21ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 25863-2013-
041-09-00-9 (50%). R-20- Penhora -18ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 04158-2013-652-
09-00-0 (50%). R-21-Penhora - 2ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 10068-2013-002-09-
00-3 (50%) ré Vesle Móveis e eletrodomésticos Ltda.R-22-Penhora - 7ª Vara do Trabalho de 
Curitiba- autos 15584-2014-007-09-00-7 (50%) ré Vesle Móveis e eletrodomésticos Ltda. R-23-
Penhora - 7ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 15086-2014-007-09-00-4 (50%) ré Vesle 
Móveis e eletrodomésticos Ltda. R-24-Penhora - 1ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 01891-
2014-001-09-00-2- (4ª Vara de Rio Branco/ AC)  (50%) ré Vesle Móveis e Eletrodomésticos 
Ltda. AV-25- Indisponibilidade- autos 49800492009514007-R-26-Hipoteca Fid. 50% de Paulo 
Roberto Gonçalves- 1ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 42279-2015-001-09-00-0. AV-28- 
Indisponibilidade- autos 0015300009820095140401- (Vara do Trabalho de Vilhena-RO)- 50% 
AV-29- Indisponibilidade- autos 00337009820095140401- 1ª Vara do Trabalho de Rio Branco-
AC-(50%). AV-30- Indisponibilidade- autos 00814007020095140401- 1ª Vara do Trabalho de 
Rio Branco-AC-(50%). AV-31- Indisponibilidade- autos 00270001420065140401- 1ª Vara do 
Trabalho de Rio Branco-AC-(50%). AV-32- Averbação do Levantamento da Penhora-7ª Vara 
do Trabalho de Curitiba-autos15584-2014-007-09-00-7. AV-33- Averbação  AV-28- Vara do 
Trabalho de Vilhena-RO - R-35- Penhora 16ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 0000810-
57.2017.5.09.0016- (oriunda 1ª Vara do Trabalho de Rio Branco-AC).AV-36- Indisponibilidade- 
autos 00683007920075230009- 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT-(50%). R-37- Penhora- 7ª 
Vara do Trabalho de Curitiba- autos 0000854-06.2017.5.09.0007. AV-38- Indisponibilidade- autos 
00059003620105230005- 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT-(50%).AV-39-Indisponibilidade- 
autos 00498899320114036182- 6ª Vara de exec. Fiscais de São Paulo-SP-50%. Autos nº 
21112-2004-002-09-00-0: Masaru Hoshi x Ecosconsult Planejamento Ltda x Daniel Rodriguez 
dupre x Ana Marise Auer; 01 Imóvel Matriculado no 9º CRI de Curitiba, sob nº 11314, imóvel 
referente ao lote número 06 da quadra A, da Planta Vila Sprada, com área de 487,26m2, que 
tem frente para Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 847, casa 4, Campina do Siqueira, Curitiba/
PR, limites confrontações e características constantes na matrícula, Venda ad corpus. Total R$ 
400.000,00. ONUS DA PREFEITURA R$ 6.538,58 ate 21/08/2018, mais custas ehonorários.
Onus matrícula 11314. R-1 doadores Filomena Sprada e outros donatário Antonio darcy 
Sprada (casado) doação escritura Pública. R-2 Transmitente: Antonio darcy Sprada e esposa 
Eva Sprada, Adquirentes: Ana Marise Auer (fi lha de Gustavo Auer  e Cacilda Auer- Usufruto 
vitalício. Compra e Venda 50% para a nua propriedade.- CANCeLAdO AV-5. Av-3 Casamento 
separação de bens Ana Marise Auer e daniel Rodrigues dupre. Av-4-escritura Publica de 
renuncia de Usufruto de Gustavo Auer  e Cacilda Auer. Av-5 CANCeLAdO R-2 das condições 
de pagamento. R-6- Compra e Venda Ana Marise Auer e daniel Rodrigues dupre Vendeu para 
Giselia Auer. R-7-Penhora 12ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 14866-2005-012-09-00-
1(exeqüente Jonathan Giorgio Ghellere, executada Ana Marise Auer. R-8-Penhora 2ª Vara do 
Trabalho de Curitiba- autos 21112-2004-002-09-00-0-Autor Masaru Hoshi, Réu: Ecosconsult 
Planejamento Ltda. Autos nº0011636-24.2016.5.09.0002: Alex José da Silva x Judith Joay de 
Conto- ME x De Conto Industria e Comércio de Biocombustíveis Ltda- EPP; 200 Unidades de 
escoras metálicas para laje, com capacidade de 600Kg, regulagem de 1,80m a 3,20m de altura 
de 10 em 10cm, parede de tubo com 2,65mm, avaliado em R$ 69,00 cada. Total R$ 13.800,00. 
500 Unidades de escoras Metálicas para laje com capacidade de 900Kg, regulagem de 1,80m 
a 3,00m, de altura de 10 em 10cm parede de tubo com 2,65mm, avaliado em R$ 45,00 cada, 
Total R$  22.500,00. Total Geral R$   36.300,00
Juiz(a) do Trabalho, Dr(a). José Mario Kohler, da 003 ª Vara do Trabalho Ctba a saber: 
Autos nº0002286-72.2017.5.09.0003: Mario Cesar Silvino x Casaalta Construções Ltda; 03 
Micro computador Desktop Dell OP II Flex 7010, Intel Core 15, 6GB Pam, 2 terabytes de disco 
sata com dVd-RW mouse Óptico dell, Windows 7.0, original, acompanhados de monitor 
19LCd- dell-1913C, avaliado cada um em R$ 1.500,00.Total R$  4.500,00
 Juiz(a) do Trabalho, Dr.(a). Karina Amariz Pires, 15ª Vara do Trabalho Curitiba, a saber: 
Autos nº 07696-2007-015-09-00-0: Cosmo Alves da Silva x Informanet editora de Publicações 
Periódicas Ltda x Inforwap editora de Publicações Periódicas Ltda x Informare editora de 
Publicações Periódicas Ltda. x Luciana Loiacono Machado x José Sérgio Loiacono Filho x 
Copiare Incorporações Ltda-Me;  Imóvel de Matrícula nº 31.009 do 06º CRI de Curitiba, que 
corresponde ao apartamento nº 20, localizado no 20º andar, com frente para a Rua Bento Vianna, 
esquina com Av. Sete de Setembro, Curitiba/PR, com área total de 347,66m2, com demais 
características e confrontações constantes da matrícula supra referida. Venda ad corpus. Total 
R$ 1.250.000,00. ONUS DA PREFEITURA R$ 19.791,84 ate 31/08/2018, Condomínio não 
constam débitos até 31/08/2018 mais custas e honorários. Ônus da matrícula 31009-R-1-
Proprietário- Comprador José Sergio Loiacono casado comunhão de bens com Sandra Marion 
Zilli Loiácono- Vendedor: Construtora Gustavo Berman Ltda. R-2-Título Cessão- Cessinária: 
Copiares- Reproduções Técnicas Ltda.- Cedentes José Sergio Loiácono e esposa Sandra 
Marion Zilli Loiácono .R-3- Compra e Venda- Adquirente: Copiares- Reproduções Técnicas 
Ltda. . Transmitente Construtora Gustavo Berman Ltda .R-4- Locação:Locadora Copiares- 
Reproduções Técnicas Ltda., Locatário  José Sergio Loiácono .AV-5- Clausula de preferência 
R-4. R-6- Arresto-Medida Cautelar-17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba/PR-autos 0006595-11.2011.8.16.0001.R-7- Penhora- 13ª Vara do 
Trabalho de Curitiba. Autos 06090-2008.013-09-00-5.R-8- Penhora-19ª Vara do Trabalho de 
Curitiba- autos 10170-2010-028-09-00-9-CANCeLAMeNTO Av-AV-11.R-09- Penhora -12ª Vara 
do Trabalho de Curitiba-autos 20939-2008-012-09-00-7.R-10- Penhora- 17ª Vara do Trabalho 
de Curitiba-autos 03134-2008-651-09-00-0.AV-11- Cancelamento R-8.R-12- Penhora -20ª Vara 
do Trabalho de Curitiba-autos 08256-2007-029-09-00-2.R-13- Penhora -16ª Vara do Trabalho 
de Curitiba-autos 0011481-73.5.09.0016.R-14- Penhora -07ª Vara do Trabalho de Curitiba-autos 
0001502-83.2017.5.09.0007. Autos nº0000311-76.2017.5.09.0015: Pericles Alexander Pacce 
Netto x SPeedY Machine Comércio de Ciclomotores Ltda-Me ; 01 Torno Mecânico marca 
Imor, com 2,50m de barramento, motor tri-fásico com 3cv de potência, a placa que prende a 
peça que vai tornear possui 300mm em funcionamento.Total R$ 4.000,00. 01 Torno Mecânico 
marca Joinville, modelo TM-175,com 1,00m de barramento motor bi-fásico com 2cv de potência 
a placa que prende a peça que vai tornear possui 250mm, usado em funcionamento. Total R$ 
4.000,00. Total Geral R$ 8.000,00
Juiz(a) do Trabalho, Dr(a). Janete do Amarante, da 016 ª Vara do Trabalho Ctba a saber: 
Autos nº 05185-2014-016-09-00-9: Maria Angelica Rodrigues dos Santos x Ms Peixoto e Cia 
Ltda x Mauricio Silva Peixoto x Aclair Zela Peixoto; Parte Ideal correspondente a 33,33% do 
Imovel- Lote terreno nº 06 da quadra B da Planta Jardim Alvorada, situado na Rua Aristides 
Athayde 390, Curitiba/PR, com área total de 475,05m2, com os limites e confrontações 
constantes da matrícula nº 3837 do Cartório de Registro e Imóveis , 2ª Circunscrição Curitiba/
PR, Indicação Fiscal 36.121.006.000-0, Sobre o terreno existe uma casa em alvenaria com 
376,80m2, em bom estado de conservação.Valor da avaliação R$ 870.000,00. Parte Ideal R$ 
289.971,00. Venda ad corpus.Total R$  289.971,00. ONUS DA PREFEITURA R$ 1.024,16 ate 
05/09/2018, parceladas mais custas e honorários. Onus da matrícula 3837, R-9- Compra 
Venda- Comprador: dimar João Peixoto e esposa Circe Silva Peixoto. R-12- Partilha de 
Inventário- Obito Circe Silva Peixoto: Viuvo 50% Dimar João Peixoto. Herdeiros 16,66 para 
a) Mauricio Silva Peixoto casado Aclair Zela Peixoto, b) Mauro Silva Peixoto (união estável) 
c) Maury Silva Peixoto.R-15- Partilha de Inventário- Obito: Viuvo 50% dimar João Peixoto. 
Herdeiros 1/3 ou 33,33% para a) Mauricio Silva Peixoto casado Aclair Zela Peixoto, b) Mauro 
Silva Peixoto (união estável) c) Maury Silva Peixoto.Av-16- Indisponibilidade processo 05185-
2014-016-09-00-9, proprietário Mauricio Silva Peixoto.Av-17- Indisponibilidade processo 
458512013-084090009, proprietário Mauricio Silva Peixoto. (Cancelado AV-19).R-18- Penhora- 
16ª Vara do Trabalho de Curitiba autos 05185-2014-016-09-00-9- executado MS Peixoto e Cia 
Ltda.R-20- Penhora- 4ª Vara do Trabalho de Curitiba autos 43308-2013-004-09-00-9 executado 
MS Peixoto e Cia Ltda de Mauricio Silva Peixoto.R-22 Penhora- 22ª Vara do Trabalho de 
Curitiba autos 45851-2013-084-09-00-9 executado  Mauricio Silva Peixoto.Autos nº 23297-
2009-016-09-00-4 : edson de Almeida Machado x Cargo embalagens Industria e Comércio 
Ltda x João Gonçalves de Oliveira x Cristina Trzaskos Gonçalves de Oliveira, Sobrado 03 do 
tipo S1-A, localizado de frente para a Rua Paulo Setubal, 4753, Sobrado 3, Boqueirão, Curitiba/
PR,a direita do sobrado 02, de quem da referida rua olha o imóvel, parte integrante do Conjunto 
Residencial Ravena II, situado na Rua Paulo Setubal, 4753, Sobrado 3, Boqueirão, Curitiba/
PR, com área construída de utilização exclusiva de 79,34m2 correspondendo-lhe uma fração 
ideal do solo e partes comuns de 0,0136090, do lote de terreno 70-B-1, subdivisão do lote 70-B, 
da Planta Fazenda Boqueirão, situado no arrabalde do Boqueirão em Curitiba/PR. Venda Ad 
corpus. Total R$  266.821,00. Matrícula- 56.693 do 4º CRI, Indicação Fiscal -86-277-126.002-0.
Benfeitorias: Atualmente as benfeitorias observadas no local constituem-se em um sobrado em 
alvenaria com área construída de 79,34m2, em bom estado geral. Idade aparente 18 anos, com 
garagem coberta.Ocupação: Imóvel é ocupado pelo executado, Srº João Gonçalves de Oliveira 
e sua família.Venda ad corpus. Total R$  266.821,00.  ONUS DA PREFEITURA R$ 1.246,99 ate 
31/08/2018, mais custas e honorários; Onus da matrícula 56.693.Proprietário: Tecon Técnica 
de Construções Ltda (CNPJ 75.035.287/0001-94).R-1-56.693- Prot. 135.542-Compra e Venda- 
para João Gonçalves de Oliveira.R-2-56.693- Hipoteca 1º Grau-Favor: Banco do Estado do 
Paraná S/A.AV-3-56.693- Alteração da Razão Social: Banco do Estado do Paraná S/A.passa 
Banco Banestado S/A. AV-4-56.693- Prot. 194.182-Transferência de Créditos –da Hipoteca de 
1º grau objeto R-2, foi transferido para Banco Itaú S/A.R-5-56.693- Prot. 243.859- Penhora-6ª 
Vara Cível de Curitiba (2690-32.2010.8.16.0001) Requente: Alexandre Kayser Requerido: João 
Gonçalves de Oliveira.R-6-56.693- Prot. 246.461- Arresto- 1º Vara da Fazenda Pública, Falência 
e Concordatas de Curitiba autos: 80.484/2008- Município de Curitiba, contra João Gonçalves 
de Oliveira.R-7-56.693- Prot. 256.029- Penhora-16ª Vara do Trabalho de Curitiba,  autos:23297-
2009-016-09-00-4-exequente edson de Almeida Machado executado: Cargo embalagens 
Indústria e Comércio Ltda.Cancelamento AV-14.R-8-56.693- Prot. 256.565-Penhora-3ª Vara 
do Trabalho de Curitiba- autos: 32958-2009-003-09-00-6-exequente: Alison Rafael Zuclinski, 
executado: Cargo embalagens Indústria e Comércio Ltda.R-9-56.693- Prot. 260.471-Penhora- 
3ª Vara Civel de Curitiba autos: 522/2006 exec .Proposto: Garante Serviços de Apoio S/C 
Ltda em face João Gonçalves de Oliveira .AV-10-56.693- Prot. 265.274- existência de Ação 
executiva- 10ª Var Cível de Curitiba Autos exc.extrajud. 1779/2009- Requerente: Jaepel 
Papéis e embalagens Ltda- Requerido: Cargo embalagens Indústria e Comércio Ltda.R-11-
56.693- Prot. 266.094-Penhora- 13ª Vara do Trabalho de Curitiba (autos: 10479-2009-013-09-
00-6) exequente: Almir Locks executados: Cargo embalagens Indústria e Comércio Ltda-Me; 
Cargo embalagens; Cristina Trzaskos Gonçalves de Oliveira e João Gonçalves de Oliveira.R-
12-56.693- Prot. 274.461- Penhora 2ª Vara Cível de Curitiba, autos 1769/2009 exec. extrajud. 
Requerente: Banco Bradesco S/A Requeridos: Cargo Embalagens Indústria e Comércio Ltda-
Me , Cristina Trzaskos Gonçalves de Oliveira e João Gonçalves de Oliveira.
-13- 56.693- Prot. 274.973- Penhora 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais-autos: 02147-
2010-965-09-00-4- Exequente: José Airton Barão, Executados: Cargo Embalagens Indústria 
e Comércio Ltda-Me  e outros 2. AV-14-56.693- Prot. 289.306- Cancelamento de Penhora-
16ª Vara do Trabalho de Curitiba autos: 23297-2009-016-09-00-4, R_07. AV-15-56.693- Prot. 
293.523-Indisponibilidade-17ª Vara do Trabalho de Curitiba (autos 39442-2009-651-09-00-5) 
AV-16-56.693- Prot. 294.630-Indisponibilidade-19ª Vara Federal de Curitiba- autos: exc 
Fisc.5039245-47.2011.404.7000/PR- exequente:  União Fazenda Nacional,  executado: João 
Gonçalves de Oliveira .R-17-56.693- Prot. 295.889- Penhora- 16ª Vara do Trabalho de Curitiba- 
Autos 23297-2009-016-09-00-4 autor  edson de Almeida Machado Réu Cargo embalagens 
e Comercio Ltda e outros 2. R-18-Penhora- 5ª Vara Civel de Curitiba- Ação de Cobrança- 
Condominio Ravena – Contra João Gonçalves de Oliveira.R-19-Penhora-56.693-Penhora- 
3ª Vara Civel de Curitiba autos: 0016061-97.2009.8.16.0001 Exeq Bco Bradesco SA Exec. 
João Gonçalves de Oliveira .Av. 20-Indisponibilidade-4ª Vara do Trabalho de Curitiba- autos 
32960002920095090004. 
Juiz(a) do Trabalho Drº (a) Edilaine Stinglin Caetano, da 21º Vara do Trabalho de Ctba a 
saber:  
Autos nº 0000467-49.2018.5.09.0041;Juliano Aparecido da Silva Cunha x Construfase 
Construções Civis Ltda; 01 Veículo VW/Santana, placa AJT-0643, ano de fabricação /modelo 
2001/2001, a álcool, cor branca, Renavam  0075.335716-0, chassi 9BWAC03X81PO13176.Em 
estado regular com pneus murchos, pequeno rachado no pára-choque e detalhes na pintura. 
Não foi possível testar o funcionamento, pois o veículo esta sem bateria.Total R$  13.826,00. 
ONUS DETRANR$ 3.733,79 ATÉ  08/10/2018, Autos nº 0010903-38.2016.5.09.0041: Leila 
Aparecida de Oliveira x Abrao & Monteiro Ltda-ME x Panifi cadora e Confeitaria Marcelis 
Ltda-Me x Nix Frois Ltda-Me; 01 expositor vertical 4 portas, marca Gelopar modelo GeVT-
4PAI, tensão 220v 60H2, série 2014.036855, com prateleiras aramadas,em bom estado geral 
funcionamento normal, comprimento aproximado de 2,15m, com motor apropriado.Total R$ 
6.000,00; 02 Balcões para refrigeração e exposição de produtos como bolos e Paes marca 
Gelopar  modelo GBSP-140AZ, com prateleiras aramadas, tampo superior em granito cor 
escura, comprimento aproximado de 1,40m, vidro em bom estado, pintura descascando em 
alguns pontos no interior, funcionamento normal, avaliado cada em R$ 2.700,00. OBS Ambos 

com motor apropriado, sendo um 110V e o outro 220V.Total R$ 5.400,00; 01 Balcão para 
exposição de produtos como bolos e Paes, marca Gelopar com prateleiras, aramadas tampo 
superior em vidro comprimento aproximado de 1.40m, vidro em bom estado em funcionamento 
normal utilizado para aquecimento dos produtos, acabamento lateral com avaria; 220V.Total 
R$   2.000,00. Total Geral R$ 13.400,00.Autos nº 45809-2014-041-09-00-0 x eloiza Valomin 
Grimm x Adriano Carlos Previato; 01 Veículo Ford/ Fiesta Flex, placa IPK-5992 ,  ano/modelo 
2008/2009, Renavam 00117930474, cor prata, em bom estado, 1.0 Flex.Total R$ 17.500,00 
ONUS DETRAN  R$ 4.738,73 ATÉ  08/10/2018,
 Juiz(a) do Trabalho, Dr.(a). Waldomiro Antonio da Silva  da  Vara do Trabalho de 
Colombo,  a saber:
Autos nº0000697-28.2014.5.09.0657: Edileuza da Silva Brasil x Pelplan- Industria e Comércio 
de Papel Eireli-ME; 01 Prensa Enfardadeira da marca Refl orplástica, modelo 12T hidráulica 220, 
com capacidade de até 90KLG (fardos), em funcionamento e em bom estado de conservação. 
Total R$ 20.000,00; 01 Empilhadeira elétrica da marca XILIN, com capacidade de até 1000KGL 
e elevação de até 1700mmm, com bateria, porém avariada, sem funcionamento por ocasião da 
penhora,Total R$ 15.000,00. Total Geral R$ 35.000,00Autos nº 0000464-89.2018.5.09.0657: 
Marcelo Batista x ENG9 Construção Civil Eireli-ME; 30 Unidades Evaporadoras para sistema 
de ar condicionado tipo HI Wall cod. FXAQ63PUE; nº série E 343/ E 159/ E 455/ E 166/ E 
160/ e 395/ e 374 e 353/ e 161/ e 500/ e 167/ e 305/ e 171/ e 393/ e 386/ e 454/ e454 
/ e 399/ e 352/ e 163/ e 443/ e 449/ e 375/ e 339/ e 168/ e 420/ e 396/ e 401/ e 394/ e 
451/ e 355, avaliados em R$ 1.638,00 cada Total R$ 49.140,00; 08 Unidades evaporadoras 
para sistema de ar condicionado tipo HIWALL cod. FXAQSOPVE: números de série: E 757/ 
e 2311/ e 2788/ e 2309/ e 2556/ e 758/ e 751/ e 25, avaliados em R$ 1.822,00 cada  Total 
R$ 14.576,00; Total Geral  R$ 63.716,00. Autos nº 0000912-33.2016.5.09.0657: Fernando 
Ferreira da Silva  x J.F.Remoções e Locações de Guindastes Ltda-Me x J.F.Guindastes Ltda-
Me ; 01 Guindaste Treliçado da marca Case, modelo Jones, capacidade 40 toneladas, sobre 
Caminhão Scania 112, ano/ modelo 1973, placa BUG-0473, Renavam 38518684-3, em regular 
estado de conservação de acordo com os responsáveis pela empresa, o veículo estaria em 
boas condições de funcionamento. Observações: Parte fi xa do vidro do motorista ausente.
há alguns riscos e pontos de ferrugem na lataria do veículo, para brisa trincado. Veículo sem 
retrovisor esquerdo. Lanterna esquerda traseira quebrada. Seta (pisca), frontal esquerda 
danifi cada.Total R$ 300.000,00. ONUS DETRAN  R$ 83,13 ATÉ  09/10/2018,
Juiz(a) do Trabalho, Dr.(a) Odete Grasselli da  Vara do Trabalho de Pinhais, a saber:
Autos nº0002058-21.2015.5.09.0245: Vanessa de Fatima Loures x Granlav Lavanderia 
Industrial eireli-ePP; 01 Centrifuga Industrial, marca Lavexmil, modelo ePM50, série K5589, 
capacidade 50Kg, voltagem 220v,ano de fabricação 2007 em bom estado de conservação 
e funcionamento. R$ 10.000,00. Autos nº 0002122-65.2014.5.09.0245: Oswaldina Franco 
Ferreira x MedPlast Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Ltda x Elvira Ecy Henke 
Teixeira Osorio x Francisco Gerci Teixeira Osorio Junior; 22.500 equipos Macro Gotas Câmara 
Flexível para nutrição, acondicionados em 90 caixas, cada caixa contendo 250 unidades do 
produto.Valor unitário R$ 1,15. Total R$  25.875,00. Autos nº 0001212-2012.245.09.00-4: 
Tulio Cesar Cargnin x Speed Industrialização de equipamentos Industriais Ltda-Me x Celso 
Reginato Taverna x João Luiz do Vale x Braz dos Santos x Movitech Industrial Ltda; 01 Veículo 
GM/Astra HB 4P, Advantage, 2009/2009, preto, placa AIM 0906, renavam 00142402176, 
chassi 9BGTR48C09B2659
47, cor preta, motor alcool/gasolina. Total R$  19.000,00. ONUS DETRAN  R$ 128,85 ATÉ  
08/10/2018, Autos nº 0001249-94.2016.5.09.0245: eliana Cristina da Silva Fernandes 
de Paula x Xlog Express Transportes e Distribuição Ltda-EPP; 01 Veículo marca /modelo: 
Peugeot/Boxer F350LH HDI,  a diesel,ano de fabricação/ modelo  2009/2009, placa AXL 
2905,cor branca, Renavam 0014.385062-8, chassi 936ZCPMNC92040348, motor sem 
funcionamento , lanternas traseiras quebradas, ponto amassado próximo ao pneu traseiro dos 
lados direito e esquerdo, amassado próximo ao pneu dianteiro do lado direito, para choque 
dianteiro quebrado, vidro do para brisa trincado, espelhos retrovisores dos lados esquerdo e 
direito quebrados, pneus em estado ruim de conservação, pintura danifi cada no capô. Total R$  
20.000,00. ONUS DETRAN R$ 2.579,81 ATÉ  08/10/2018, Autos nº 0001487-2010-0245-09-
00-6: Patricia Ferreira Pacheco x Cefeq Ferramentas Ltda.; 5 Morsas giratória base 360 grau 
abertura 180mm Avaliado em R$ 2.450,00 cada Total R$   12.250,00;02 Retifi cas para torno 
motor 2cv, trifásico, refrig.e rebolo, avaliado em R$ 3.850,00 cada. Total R$   7.700,00; 01 Mesa 
de desempeno sobre rodas medindo 1m x 1m,  avaliada em R$ 7.000,00; 01 Maquina de solda 
ac/dc 200, marca Uniweld, avaliada em R$ 6.300,00; 01 expandidor de tubos rocam, 12-28, 
marca Rothemberg, avaliado em R$ 4.039,00; 04 expandidores de tubos rocam kso 1/2 - 1”, 
marca Rothemberg, avaliado em R$ 3.603,00 cada. Total R$ 14.412,00; 01 Trocador de óleo 
tov-4500, plana, avaliado em R$ 2.500,00; 03 Porta Ferramentas troca rápida 5” x 5”, avaliado 
em R$ 3.860,00 cada Total R$ 11.580,00. Total Geral R$  65.781,00.Autos nº0000566-
28.2014.5.09.0245: Olivir Albach x Industria e Comércio de Produtos de Aço Inoxidável Fabril 
Ltda-ePP x Inoxbrasil Industria e Comércio de equipamentos Ltda-Me x e. Cardoso Corte e 
Dobra- EPP; 01 Máquina Erosão de penetração marca Agietron modelo SEM com X/Y/Z de 
320mm, 250mm e 15mm, cor predominante cinza, com a seguinte identifi cação: EMS15, nº 
61002/1974, máquina desligada mais apta a funcionar. Total R$  30.000,00; 01 Máquina eletro 
Erosão a fi o automática marca Agietron, cor predominante verde, não foi localizada qualquer 
identifi cação com número de série no equipamento, máquina desligada, apta a funcionar.
Total R$  27.000,00; 01 Máquina Calandre marca Sorg 1500mm de largura cor predominante 
verde, não foi localizada qualquer identifi cação com número de série no equipamento, máquina 
desligada, apta a funcionar.Total R$    9.000,00; Total Geral R$  66.000,00
PRÉ-REQUISITOS: Ficam cientes as partes litigantes e seus procuradores, bem como 
terceiros interessados em participar na Hasta Pública designada, de que a Praça e Leilão serão 
realizados em pregão, sendo que, apregoados os Bens e não havendo licitantes pelo valor 
equivalente a avaliação constante no Edital,os referidos Bens serão imediatamente Vendidos 
Pelo Maior Lance Ofertado, submetido a aprovação do Juízo, observado as CONdIÇÕeS e 
REGRAS GERAIS DO LEILÃO, deste Edital: Os Bens Móveis e Imóveis serão Leiloados no 
estado de Conservação em que se encontram, nos Imóveis a venda é “ad-corpus”; no ato 
da compra, o Arrematante está ciente e de acordo que os BENS são vendidos no Estado de 
Conservação que se encontram; declara irretratável e irrevogavelmente ter vistoriado os Bens 
e Não cabendo reclamações, desistências, cancelamento ou devoluções; em caso de dúvida 
NÃO COMPRE; As IMAGENS no SITE e INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário 
e efeito estritamente ilustrativo; É de total responsabilidade dos Arrematantes:TOdOS 
ÔNUS,IMPOSTOS, dívidas, MULTAS em especial de IPTU e CONdOMINIAIS (obrigações 
denominadas “propterrem”) constantes no Edital e/ou informadas antes da Hasta Pública, são 
assumidas de forma Clara e Inequívoca pelos interessados em oferecer o Lanço em Hasta 
Pública,estando plenamente cientes de que os ônus seguirão o imóvel e serão de total e exclusiva 
responsabilidade do Arrematante ou Adjudicatário,não se admitindo sub-rogações ou deduções 
dessas dívidas/multas no preço de Arrematação, conforme artigo 686,inciso V,do CPC;São 
igualmente de responsabilidade do Arrematante adjudicante TRANSFeRÊNCIA, OUTRAS 
deSPeSAS: incidentes sobre a Arrematação, tais como:Funrejus= 0,2 sobre valor do ônus 
existentes ou valor arrematado, limitado ao valor teto, Lei Estadual  11.960/97;ITBI,Laudêmios 
taxas,alvarás,emolumentos de cartório de escrituras, registros,  Averbações, hipoteca 
Penhoras,dividas, Ônus Gravado, declarados, Gravames Alienações Impostos, carregamento, 
frete,seguro; despesas do Leilão: Publicação dos editais, honorários do Leiloeiro, despesas 
acessórias pendentes sobre o bem demais despesas informadas por erratas no edital e/ou na 
Praça e Leilão; Venda a Prazo:o critério do Juízo da execução, com a anuência do Credor,o 
interessado poderá consignar proposta a prazo, em Leilão, Não havendo venda a vista 
observado o imediato depósito do sinal de, no mínimo de 40% do lanço imediato e saldo em 
parcelas mensais, iguais, acrescidos Juros, Correções e demais garantias a critério do Juízo, 
a parcela inicial vencerá 30 dias do Leilão. O arrematante fi cará como Fiel Depositário sempre 
observado Art.215 ao Art.221 do provimento Geral da Corregedoria Regional do Trabalho 9° 
região. Para ofertar propostas a prazo, deverá o licitante anunciar expressamente, tal condição 
de pagamento ao ofertar o seu lance. Exceto, nos AUTOS levados a Hasta Pública pela 17a 
Vara do Trabalho de Curitiba e 1° Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, que, quem 
tiver interesse em adquirir o IMÓVeL em prestações, deverá: a) APReSeNTAR a respectiva 
proposta por escrito até a véspera do leilão, observado as condições impostas pelo art. 690 
do CPC; b) dePOSITAR previamente em juízo 30(trinta por cento) do valor de avaliação do 
imóvel; c) COMPROVAR nos autos o respectivo depósito, sob pena de rejeição liminar da 
proposta. Se deferida a proposta, o restante da dívida fi cará garantido por hipoteca sobre o 
próprio imóvel. Sobrevindo dúvida razoável do leiloeiro sobre quem seja o vencedor, deverá o 
leiloeiro receber o pagamento de quem ofertou o melhor lance em leilão e submeter o caso à 
deliberação do Juiz, que decidirá a questão, dando o bem por arrematado pelo apresentante 
do melhor lanço ou da proposta prévia mais conveniente, conforme o caso (CPC, art. 690); 
Comissão de Leilão, sempre será devida ao Leiloeiro Ofi cial, pelo simples ATO PRATICADO 
(decreto Federal n° 21.981/32), assumindo, o arrematante ou, o adjudicante ou o remitente, 
o ônus desta despesa; não sendo devolvido em nenhuma hipótese; Lançador: Poderá ser 
registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se 
o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério 
do Juízo, desde que, o mesmo cumpra as condições do último lançador; erratas, Ônus, 
Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão, como 
pré condição Irretratável/irrevogável aceita e anuída pelos participantes do LeILÃO; No ato 
da retirada dos Bens arrematados, os mesmos deverão ser CONFERIDOS rigorosamente, 
só retirando se estiver plenamente satisfeito, NÃO acatando reclamações, desistências, 
cancelamento ou devoluções; Os pagamentos efetuados em cheques, serão considerados 
pagos, após a compensação dos mesmos; Os participantes do Leilão estarão sujeitos ao 
Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, fraudarem,afastarem ou 
procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes dos crimes praticados 
contra a ordem pública e violência;O Leiloeiro Ofi cial poderá Separar, Reunir ou Suspender 
Lotes;Ficam intimada(os) as (os) executada(os) de que o prazo para apresentação de quais 
quer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos 
começará a fl uir no 5°(Quinto) dia após a realização da Hasta Pública, Independentemente 
de nova Intimação;Caso os exeqüentes, executados, Sócios/equiparados e Cônjuges não 
sejam encontrados ou cientifi cados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, valerá o 
presente edital de Intimação de Praça e Leilão; Para Participação no Leilão é pré-requisito 
que os Interessados reconheçam e concordem com o edital e Condições informadas na 
Praça e Leilão.  L00052145
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
edital de Praça e leilão: dia  09/11/2018 às 10:00h se feriado, primeiro dia útil, subseqüente = 
local: Rua Senador Acciolly Filho, 1625-CIC- Curitiba-PR: Paulo Setsuo Nakakogue, leiloeiro 
Público Ofi cial, matricula nº 625, devidamente autorizado pelos Srs. Drs. Juízes do Trabalho, 
no exercício da Titularidade das Varas Trabalhistas, venderá, em público leilão, conforme 
Art. 888 da Cl T, no dia, hora e local supracitados,os bens objetivo de penhora das ações 
trabalhistas, nas condições indicadas neste edital, a seguir descritos:
Juiz(a) do Trabalho, Dr.(a). Waldomiro Antonio da Silva  da  Vara do Trabalho de Colombo,  
a saber:
Autos nº 0000322-90.2015.5.09.0657 : Nilton Pereira Gomes  x Carvão Nacional 
distribuidora e Transportadora Ltda-Me ; 01 Veículo Gol Trend 1.0 ano/ modelo 2007/2008, 
placa APL-5476, que foi penhorada APL.5476 ReNAVAM 94364732-0.Total R$ 13.000,00. 
ONUS DETRAN  R$ 3.973,89 ATÉ  08/10/2018, Autos nº 0001381-79.2016.5.09.0657: Luiz 
Fernando Alves Natel x Felyppe Piedade Rocha-ME; 01 Veículo Imp/MBENZ,310d Sprinterm 
ano/modelo 1997/1997, cor branca em funcionamento, sem bateria e em bom estado de 
conservação, placa AHP-5590, Renavam 00692585427, Chassi 8AC690341VA513274 
de propriedade do executado.Total R$  15.000,00. ONUS DETRAN  R$ 917,09 ATÉ  
08/10/2018,
PRÉ-REQUISITOS: Ficam cientes as partes litigantes e seus procuradores, bem como 
terceiros interessados em participar na Hasta Pública designada, de que a Praça e Leilão 
serão realizados em pregão, sendo que, apregoados os Bens e não havendo licitantes pelo 
valor equivalente a avaliação constante no Edital,os referidos Bens serão imediatamente 
Vendidos Pelo Maior Lance Ofertado, submetido a aprovação do Juízo, observado as 
CONDIÇÕES e REGRAS GERAIS DO LEILÃO, deste Edital: Os Bens Móveis e Imóveis 
serão Leiloados no estado de Conservação em que se encontram, nos Imóveis a 
venda é “ad-corpus”; no ato da compra, o Arrematante está ciente e de acordo que os 
BENS são vendidos no Estado de Conservação que se encontram; declara irretratável 
e irrevogavelmente ter vistoriado os Bens e Não cabendo reclamações, desistências, 
cancelamento ou devoluções; em caso de dúvida NÃO COMPRe; As IMAGeNS no SITe e 
INFORMES PUBLICITÁRIO são de caráter secundário e efeito estritamente ilustrativo; É de 
total responsabilidade dos Arrematantes:TOdOS ÔNUS,IMPOSTOS, dívidas, MULTAS em 
especial de IPTU e CONdOMINIAIS (obrigações denominadas “propterrem”) constantes no 
Edital e/ou informadas antes da Hasta Pública, são assumidas de forma Clara e Inequívoca 
pelos interessados em oferecer o Lanço em Hasta Pública,estando plenamente cientes de 
que os ônus seguirão o imóvel e serão de total e exclusiva responsabilidade do Arrematante 
ou Adjudicatário,não se admitindo sub-rogações ou deduções dessas dívidas/multas no preço 
de Arrematação, conforme artigo 686,inciso V,do CPC;São igualmente de responsabilidade 
do Arrematante adjudicante TRANSFeRÊNCIA, OUTRAS deSPeSAS: incidentes sobre a 
Arrematação, tais como:Funrejus= 0,2 sobre valor do ônus existentes ou valor arrematado, 
limitado ao valor teto, Lei Estadual  11.960/97;ITBI,Laudêmios taxas,alvarás,emolumentos 
de cartório de escrituras, registros,  Averbações, hipoteca Penhoras,dividas, Ônus Gravado, 
declarados, Gravames Alienações Impostos, carregamento, frete,seguro; despesas do 
Leilão: Publicação dos editais, honorários do Leiloeiro, despesas acessórias pendentes 
sobre o bem demais despesas informadas por erratas no edital e/ou na Praça e Leilão; Venda 
a Prazo:o critério do Juízo da execução, com a anuência do Credor,o interessado poderá 
consignar proposta a prazo, em Leilão, Não havendo venda a vista observado o imediato 
depósito do sinal de, no mínimo de 40% do lanço imediato e saldo em parcelas mensais, 
iguais, acrescidos Juros, Correções e demais garantias a critério do Juízo, a parcela inicial 
vencerá 30 dias do Leilão. O arrematante fi cará como Fiel Depositário sempre observado 
Art.215 ao Art.221 do provimento Geral da Corregedoria Regional do Trabalho 9° região. 
Para ofertar propostas a prazo, deverá o licitante anunciar expressamente, tal condição de 
pagamento ao ofertar o seu lance. Exceto, nos AUTOS levados a Hasta Pública pela 17a 
Vara do Trabalho de Curitiba e 1° Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, que, quem 
tiver interesse em adquirir o IMÓVeL em prestações, deverá: a) APReSeNTAR a respectiva 
proposta por escrito até a véspera do leilão, observado as condições impostas pelo art. 690 
do CPC; b) dePOSITAR previamente em juízo 30(trinta por cento) do valor de avaliação do 
imóvel; c) COMPROVAR nos autos o respectivo depósito, sob pena de rejeição liminar da 
proposta. Se deferida a proposta, o restante da dívida fi cará garantido por hipoteca sobre o 
próprio imóvel. Sobrevindo dúvida razoável do leiloeiro sobre quem seja o vencedor, deverá o 
leiloeiro receber o pagamento de quem ofertou o melhor lance em leilão e submeter o caso à 
deliberação do Juiz, que decidirá a questão, dando o bem por arrematado pelo apresentante 
do melhor lanço ou da proposta prévia mais conveniente, conforme o caso (CPC, art. 690); 
Comissão de Leilão, sempre será devida ao Leiloeiro Ofi cial, pelo simples ATO PRATICADO 
(decreto Federal n° 21.981/32), assumindo, o arrematante ou, o adjudicante ou o remitente, 
o ônus desta despesa; não sendo devolvido em nenhuma hipótese; Lançador: Poderá ser 
registrado na Certidão de Praça e Leilão, o último e o penúltimo Lançador do Leilão; se 
o último não cumprir as formalidades legais, o penúltimo poderá ser chamado, a critério 
do Juízo, desde que, o mesmo cumpra as condições do último lançador; erratas, Ônus, 
Despesas informadas e anunciadas antes da Hasta Pública integram o Edital de Leilão, como 
pré condição Irretratável/irrevogável aceita e anuída pelos participantes do LeILÃO; No ato 
da retirada dos Bens arrematados, os mesmos deverão ser CONFERIDOS rigorosamente, 
só retirando se estiver plenamente satisfeito, NÃO acatando reclamações, desistências, 
cancelamento ou devoluções; Os pagamentos efetuados em cheques, serão considerados 
pagos, após a compensação dos mesmos; Os participantes do Leilão estarão sujeitos ao 
Artigo 335 do CPC, contra aqueles que impedirem, perturbarem, fraudarem,afastarem ou 
procurarem afastar licitantes por meios ilícitos, com os agravantes dos crimes praticados 
contra a ordem pública e violência;O Leiloeiro Ofi cial poderá Separar, Reunir ou Suspender 
Lotes;Ficam intimada(os) as (os) executada(os) de que o prazo para apresentação de quais 
quer medidas processuais contra os atos de expropriação como embargos ou recursos 
começará a fl uir no 5°(Quinto) dia após a realização da Hasta Pública, Independentemente 
de nova Intimação;Caso os exeqüentes, executados, Sócios/equiparados e Cônjuges não 
sejam encontrados ou cientifi cados, por qualquer razão, da data de Praça e Leilão, valerá o 
presente edital de Intimação de Praça e Leilão; Para Participação no Leilão é pré-requisito 
que os Interessados reconheçam e concordem com o edital e Condições informadas na 
Praça e Leilão.  L00052145

4º Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais e 16º Serviço Notarial da 
Comarca de Curitiba/PR. 

ADILSON TABORDA -  Titular
Rua Voluntários da Pátria, 233,  loja 06, Centro – Curitiba-PR

fone: 3233-2444
Faço saber que pretendem casar-se:
01 – RICARDO GOMES IVANIKE E NICOLLE MUNHOZ ARZUA COSTA
02 -  EMANUEL LOYOLA SATURNO E EMANUELLE  CAROLINE CATARINA
03 -  JORDANO BUSANELLO E GABRIELA SPRADA TAVARES DA MOTA
04 -  ÉLIO HENRIQUE HORST JUNIOR E PAMELLA PICOLO VON TEMPSKI
05 -  EMERSON LOMBARDI GONSALEZ E JULIANA MANSUR DA COSTA
06 -  GILBERTO DOS SANTOS DA SILVA E DEISI CRISTINA FANINI
07 -  DIVAIR ALVES DA SILVA E CAMILA TABORDA
08 -  EDISON LUIZ PEREIRA  E VIVIANE RIBEIRO SAIDES
Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei, no prazo 
de quinze (15) dias. Este será afixado no lugar de costume e publicado na 
imprensa local.

Curitiba,  10 de outubro  de  2018.
Adilson Taborda

Registrador Civil e Notário.

3º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 15º TABELIONATO DE NOTAS 
Município e Comarca de CURITIBA, Estado PARANÁ

OTAVIO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RAUEN
TABELIÃO E REGISTRADOR

Faço saber que pretendem se casar:
1 - JOSÉ ROBERTO PEREIRA E ALANA NAUANI BARROS KINZEL.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de 15 
(quinze) dias.

CURITIBA, 10 DE OUTUBRO de 2018.
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INCLUSÃO INDEVIDA

ICMS-ST não compõe base de 
cálculo do PIS e da Cofins
A 2ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 4ª 
Região concedeu tutela 

antecipada determinando a 
exclusão do ICMS recolhido 
em substituição tributária 
(ICMS-ST) da base de cálculo 
do PIS e da Confins.

O agravo de instrumento 
foi interposto por uma dis-
tribuidora contra decisão em 
mandado de segurança que 
indeferiu o pedido de limi-
nar. O juízo de origem havia 
justificado a falta de perigo 
da demora para conceder a 
antecipação da tutela.

Ao agravar a decisão, a em-
presa ressaltou o argumento 
de que o Pleno do Supremo 
Tribunal Federal, ao julgar 
o RE 574.706, decidiu que o 
ICMS não compõe a base de 
cálculo do PIS e da Cofins. 
Essa determinação, sustenta a 

autora, patrocinada pelo Diego 
Galbinski Advocacia, também 
se aplicaria ao ICMS-ST.

O recurso teve relatoria 
do desembargador Sebastião 
Ogê Muniz. Segundo ele, a 
turma admite a concessão da 
tutela de evidência em sede 
de mandado de segurança ao 
citar jurisprudência no mesmo 
sentido.

“A concessão da tutela da 
evidência independe da de-
monstração de perigo de dano 
ou de risco ao resultado útil 
do processo. Mas ela depende 
da caracterização de alguma 
das situações arroladas nos 
diversos incisos do artigo 311 
do Código de Processo Civil”, 
afirmou.

Com isso, bastam as “as 
alegações de fato puderem 
ser comprovadas apenas do-
cumentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de ca-
sos repetitivos ou em súmula 
vinculante”, conforme previsto 
pelo inciso II do artigo em 
questão.

No entendimento da tur-
ma, o fato de o acórdão do STF 
não ter transito em julgado 
não torna provável que seu 
sentido seja alterado. Ainda 
assim, ressaltam, existe a 
possibilidade de serem mo-
dulados os efeitos temporais 
da determinação.

“Caso ocorra, essa mo-
dulação temporal produzirá 
reflexos sobre a pretensão 
de compensação de valores 
recolhidos indevidamente”, 
afirmou o relator ao ressaltar 
que não é possível em liminar 
reconhecer o direito de com-
pensar as prestações já reco-
lhidas indevidamente, como 
pediu a empresa autora.

CONTRATO ROMPIDO

Cláusula de vigência em 
locação deve ser averbada 
para ter validade

Para ter validade, o contra-
to de locação com cláusula de 
vigência em caso de venda do 
imóvel precisa estar averbado 
na matrícula do imóvel, não 
sendo suficiente o conheci-
mento do comprador acerca 
da cláusula para proteger o 
locatário.

Esse foi o entendimento 
aplicado pela 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça ao 
reformar acórdão do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro e 
declarar rescindido contrato 
de locação comercial dotado de 
cláusula de vigência que não foi 

averbada em cartório antes da 
alienação do imóvel.

No caso em análise, duas 
lojas foram alugadas em um 
shopping no Rio de Janeiro 
pelo prazo de dez anos. Ampa-
rado no longo prazo da locação 
e na existência de cláusula de 
vigência em caso de alienação 
das lojas, o locatário decidiu 
construir dois teatros, com 
capacidade para 300 e 480 
pessoas.

O shopping foi vendido, e 
o comprador decidiu rescindir 
o contrato com o administra-
dor dos teatros alegando que, 

mesmo constando da escritura 
definitiva de compra e venda 
a informação de que as lojas 
estavam locadas, não tinha 
conhecimento da existência de 
cláusula de vigência em caso de 
alienação, especialmente por 
não fazer parte desse ajuste.

O TJ-RJ entendeu que a 
ação de despejo proposta pelo 
adquirente do shopping era 
inválida, pois o registro da 
cláusula de vigência pode ser 
substituído por qualquer outro 
instrumento de ciência inequí-
voca, como o próprio contrato 
de compra e venda.

IBEF PR divulga vencedor do 
Prêmio Equilibrista 2018

O executivo Jorge Luis 
Leverone, CFO Diretor Finan-
ceiro da Renault do Brasil, é 
o vencedor do Prêmio Equili-
brista 2018. O reconhecimen-
to, concedido pelo  Instituto 
Brasileiro de Finanças – IBEF 
PR, desde 1985, premia as per-
sonalidades que se destacaram 
em meio a suas realizações, ao 
longo de suas carreiras e ativi-
dades exercidas naquele ano. 
Evaristo José Garcia Bicalho, 
gerente financeiro do Grupo 
Marista, sagrou-se campeão na 
categoria “Prêmio Revelação 
de Finanças” -  instituído pelo 
IBEF PR pela primeira vez em 
2018 com o intuito de reconhe-
cer jovens e promissoras per-
sonalidades que se destacaram 
no setor financeiro. Já Ronaldo 

Amorim, CFO da Rentcars.
com, e Valerí Sberse, CFO da 
Guararapes  Painéis S.A., fo-
ram congratulados com o título 
“Destaque de Finanças”. 

A premiação é considerada 
o “Oscar” do mundo das finan-
ças. O vencedor é agraciado 
com o Troféu “O Equilibrista”, 
escultura do artista plástico 
Osni Branco, que simboliza o 
perfil de um verdadeiro exe-
cutivo. Os braços estendidos, 
com as mãos abertas, têm a 
forma do ideograma chinês 
que significa amigo. 

O pé esquerdo, dando o pri-
meiro passo, revela a intuição 
do profissional em perceber, 
com nitidez, que caminhos 
seguir. O equilibrista solitário 
sobre a moeda significa que, 

embora conte com a colabo-
ração de uma equipe, o exe-
cutivo está sempre só na hora 
de tomar grandes decisões, 
responsabilizando-se pelo 
sucesso ou fracasso de toda 
estrutura.

A entrega do prêmio Equi-
librista 2018 acontece no dia 
25 de outubro, em jantar no 
Castelo do Batel. São espe-
radas cerca de 400 pessoas, 
entre associados do IBEF PR 
e convidados. Segundo Claudio 
Lubascher, presidente da enti-
dade, a premiação comprova 
a relevância dos executivos 
paranaenses e demonstra que 
com dedicação e competência 
é possível construir negócios 
sólidos e modificar a realidade 
brasileira. 

https://www.facebook.com/aroldomuraghaygert

JORNAL UNIVERSIDADE
SETEMBRO/2018: JUDEUS EM MINAS: “Cristãos-
Novos”, fugidos da Inquisição na Espanha e Portugal, 
deixaram marcas acentuadas na cultura mineira.

Confi ra: https://bit.ly/2y7MMs4

Glesi e Requião ficam 
entre os mais mal 
avaliados do Congresso

Passadas as eleições, a 
coluna publicada o material 
que segue. Foi enviado pela 
ONG Ranking dos Políticos, 
de São Paulo, que avalia o 
desempenho dos membros 
do Congresso brasileiro.

Os deputados paranaenses 
Sandro Alex e Rubens Bueno 
aparecem entre os 10 parla-
mentares mais bem avalia-
dos, enquanto os senadores 
Gleisi Hoffmann e Roberto 
Requião fi caram entre os 
piores, muito por conta da 
pouca assiduidade nos traba-
lhos do legislativo:

UMA MISSÃO
“Com a missão de acom-

panhar e fi scalizar a gestão 
dos parlamentares brasilei-
ros desde 2012, o Ranking 
dos Políticos faz um raio-X 
minucioso para verifi car o 
desempenho de todos os 

paranaenses no Congresso 
Nacional. No levantamento 
atual, os senadores Gleisi 
Hoffmann (PT) e Roberto 
Requião (MDB) estão entre os 
piores congressistas do país, 
aparecendo respectivamente 
na 490º e 496º lugar da lista 
nacional. Por outro lado, se 
destacam positivamente no 
ranking os deputados federais 
Rubens Bueno (PPS), na oi-
tava colocação, e Sandro Alex 
(PSD), na nona posição.

ALVARO DIAS
O até há pouco presiden-

ciável Álvaro Dias (Pode-
mos), outro representante do 
estado no Senado, aparece na 
217º posição. A classifi cação 
leva em consideração fatores 
como presença em sessões 

plenárias, gastos da cota par-
lamentar, processos judiciais 
e a atuação legislativa entre 
fevereiro de 2015 e agosto de 
2018.

FALTARAM MUITO
Gleisi Hoffmann e Roberto 

Requião estão mal avaliados 

por conta do elevado número 
de ausências em sessões ple-
nárias, com respectivamente 
60 e 53 faltas. Quanto a atua-
ção legislativa, ambos regis-
traram pontuação negativa 
com respectivamente -60 e 
-25. Eles também enfrentam 
inquéritos e ações judiciais 
referentes a atos cometidos 
em sua vida pública. 

Hoffmann tem inquéritos 
por crime de lavagem de 
dinheiro, corrupção passiva 
e formação de quadrilha, 
enquanto Requião é réu em 
processos por danos morais, 
violação de princípios admi-
nistrativos e crimes contra 
honra, difamação e calúnia. 
O último colocado entre os 
representantes do estado é 
o deputado Nélson Meurer 

(PP), condenado pela segun-
da turma do STF pelos cri-
mes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, acusado 
de receber propina de esque-
ma na Petrobras.

ASSÍDUOS, SEM 
ENCRENCAS

Já a boa posição de Ru-
bens Bueno e Sandro Alex é 
respaldada pelo fato de não 
responderem a ações judi-
ciais e pela assiduidade no 
Congresso. Nesse último que-
sito, ambos faltaram, respec-
tivamente, oito e seis vezes 
em 395 sessões ocorridas no 
período. O parlamentar do 
PPS se destaca também por 
ter utilizado R$ 1.127.094,19 
entre cotas e verbas indeni-
zatórias nos últimos quatros 
anos, valor abaixo da média 
nacional de R$ 1.429.412,57. 
Já na questão da qualidade 
legislativa, Bueno alcançou 
490 e Alex angariou 510 pon-
tos entre os 740 possíveis.

O QUE É O RANKING
Ranking dos Políticos atua 

na classifi cação e compliance 
do setor público por meio 
de ferramentas tecnológicas 
compiladas pelo Portal da 
Transparência e informações 
públicas de parlamentares 
brasileiros. Os critérios 
utilizados pelo Ranking são 
absolutamente técnicos, 
levando em conta fatores 
como assiduidade, gastos da 
cota parlamentar, processos 
judiciais e atuação legisla-
tiva. Todas as informações 
publicadas no Ranking são 
públicas, disponíveis nos 
sites ofi ciais do Senado e da 
Câmara dos Deputados e dos 
Tribunais de Justiça.

Rubens Bueno e Sandro Alex: entre os 10 melhores

Requião e Gleisi: muito mal na foto

Dos leitores
(correspondências para a coluna: aroldo@cienciaefe.org.br)

Estação tubo na 
Europa

Caro Aroldo Murá!
Grato pela divulgação 

de eventos que valorizam 
nossa cidade e que juntos 
pudemos realizar.

ABRÃO ASSAD, Curitiba

-----------

Ainda sobre Goura 
Nataraj

Filho da antológica 
Margarida Oliveira, uma 
das melhores pessoas do 
mundo. Que é, inclusive, 
a principal responsável 
pela formação do nos-
so maravilhoso Goura 
Nataraj.

Pronto, falei.
ALICE RUIZ, Curitiba

Alice Ruiz antológica kkkk 
minha amiga envelhece-
mos bem!
Obrigada querida pelo 
apoio ao nosso Goura.
Beijo
MARGARIDA OLIVEIRA, 
Curitiba

Municípios apresentam evolução 
nos resultados do IDEB

Imbaú, Ortigueira e Telê-
maco Borba tiveram destaque 
positivo no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(IDEB), evoluindo 16%, 13% e 
41% respectivamente em rela-
ção a última medição, realizada 
em 2015. Há mais de um ano 
as cidades contam com o apoio 
do projeto Klabin Semeando 
Educação.

O relatório, divulgado no 
mês de setembro, é promovido 
pelo Instituto Nacional de Es-

tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP). De 
acordo com o resultado, Imbaú 
foi classificada com nota 4.3, 
Ortigueira com 4.2 e Telêmaco 
Borba 4.8.

“Esse resultado é fruto de 
uma complexa relação de fato-
res e ações. O Klabin Semeando 
Educação contribuiu para que 
houvesse um foco melhor nas 
ações das escolas em relação 
aos pilares do IDEB, ao mesmo 
tempo em que aprofundou as 

discussões com a comunidade 
escolar”, comentou Maurício 
Rodrigues Gil, coordenador da 
Klabin no projeto Semeando 
Educação.

Os resultados do IDEB são 
calculados a partir do desem-
penho obtido pelos alunos que 
participaram do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica 
(SAEB 2017) e das taxas de apro-
vação, calculadas com base nas 
informações prestadas ao Censo 
Escolar, do ano passado. 


