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Dois aeroportos
do Paraná
terão voos
diretos para 
os Estados
Unidos e
Europa

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE 
TRANSPORTES DO SUL DO BRASIL – TRANSPOCRED

CNPJ 08.075.352/0001-18 | NIRE 4240002030-5
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Digital

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Empresários de Transportes do 
Sul do Brasil – TRANSPOCRED, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca 
os Delegados eleitos nas respectivas Assembleias de Grupos de Cooperados, que nesta data, para efeito de 
“quórum”, somam 40 (quarenta), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, no dia 22 
de abril de 2021, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Coronel Pedro Demoro, nº 
1.595, Bairro Balneário, em Florianópolis/SC, às 17 horas, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 
(dois terços) de seus Delegados, às 18 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um 
de seus Delegados, às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
Delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia: 1. Reforma parcial do 
Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos seguintes artigos, com o remanejamento 
da ordem, disposição e referência dos artigos: a. Alteração do caput do art. 1º, em que consta a denominação 
da Cooperativa Central, alterando todos os demais artigos em que constar a referida denominação; b. Alteração 
da alínea “c” do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperativa; c. Inclusão da alínea “d” do art. 1º, 
que dispõe sobre a área de admissão da Cooperativa; d. Alteração do inciso III, do § 1º, do art. 2º, que dispõe 
sobre a vinculação à Cooperativa Central; e. Alteração do caput e do inciso IV do parágrafo único do art. 
5º, que dispõem sobre a admissão; f. Alteração do art. 18, que dispõe sobre o Capital Social; g. Inclusão do 
inciso II do art. 29, que dispõe sobre a Assembleia Geral; h. Exclusão do inciso VII do art. 39, que dispõe 
sobre a Assembleia Geral Ordinária; i. Inclusão do inciso XXI do art. 52, que dispõe sobre as Competências 
do Conselho de Administração; j. Exclusão do inciso XV do art. 68, que dispõe sobre as Competências da 
Diretoria Executiva; k. Alteração dos incisos IV e VI do art. 70, que dispõe sobre as Competências do Diretor 
Executivo; l. Alteração do inciso II do art. 71, que dispõe sobre as Competências do Diretor de Operações; 
m. Alteração do inciso II e inclusão dos incisos XIII e XIV do art. 72, que dispõe sobre as Competências 

Administração; 3. Deliberação sobre a captação de recursos de municípios, de acordo com a Lei Complementar 
nº 161 de 04/01/2018 e Resolução CMN nº 4.659 de 26/04/2018. Obs.1: A Assembleia acontecerá de 
forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e 
garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971.
Obs.2.: Os Delegados participarão e se manifestarão a distância, acessando o link e código de acesso 
que será disponibilizado. Obs.3: Todas as orientações necessárias para a participação e manifestação 
dos Delegados estarão divulgadas no site da Cooperativa (http://www.transpocred.coop.br), site http://
www.aquivoceparticipa.coop.br e nos Postos de Atendimento. Obs.4: Reforçamos que esta Assembleia 
será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi incluído o endereço da sede da 

de junho de 2020.
Florianópolis/SC, 05 de abril de 2021. Ari Rabaiolli - Presidente do Conselho de Administração

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu 

LAS nº 3566  do seguinte empreendimento: SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA – SAA ETA CERCADINHO Endereço: Estrada do Figueredo x BR 277 
Município: Campo Largo /PR Validade: 02/10/2021

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE 
AMPLIAÇÃO

A EMPRESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA, TORNA 
PÚBLICO QUE RECEBEU DO INSTITUTO ÁGUA E TERRA A 
LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO,VÁLIDA ATÉ 31/03/2023, 
PARA A ATIVIDADE FABRICACAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
PARA O SISTEMA DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, COM ENDEREÇO NA RODOVIA MELLO 
PEIXOTO, BR 369 – N. 3548 – CAMBÉ – PR.

A empresa GVM TRANSPORTES RODOVIARIOS 
LTDA-EPP, CNPJ: 11.027.948/0001-57, com sede 
a Rua General Raul da Cunha Bello, nº 81, Sala 
001, Pinheirinho, Curitiba-PR, CEP: 81.150-320, 
torna público por meio desta que irá requerer ao 
IAP, a renovação de sua licença de operação, para 
sua atividade de Transporte Rodoviário de produtos 
perigosos.

Leitz Ferramentas para Madeira Ltda torna público que 
requereu á Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba
a renovação Licença de Operação nº  19000016, para 
Manutenção e Reparação de Máquinas  Ferramentas, Manutenção 

acessórios, situada á Rua Anne Frank, 5670, Bairro Boqueirão, 
Curitiba – PR.

O quartel do Parque  Regional de Manutenção/5 torna público que  irá requerer 

Avenida Francisco Manoel Albizu, N 320, Bacacheri, município de Curitiba 
estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
C M S - 5ª R M
PARQUE REGIONAL 
DE MANUTENÇÃO/5

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Informamos que os produtos Refrigerador Consul, referência 
CRM39ABANA, e Refrigerador Electrolux, referência DB53, 
publicados no Tabloide Condor Ano XXI, nº 132, do Condor Super 
Center, com validade de 05/04 a 21/04/2021, estão com as imagens 
abertas trocadas.
A imagem aberta, que está sobreposta ao Refrigerador Consul, 
referência CRM39ABANA, trata-se da imagem do Refrigerador 
Electrolux, referência DB53, e vice-versa. Informamos ainda que as 
imagens dos produtos fechados estão corretas, ou seja, apenas as 
imagens abertas é que foram trocadas.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária Digital
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Empresários de Transportes 
do Sul do Brasil – TRANSPOCRED, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, 
convoca os Delegados eleitos nas respectivas Assembleias de Grupos de Cooperados, que nesta data, para 
efeito de “quórum”, somam 40 (quarenta) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 
22 de abril de 2021, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Coronel Pedro Demoro, 
nº 1.595, Bairro Balneário, em Florianópolis/SC, às 16 horas, em primeira convocação, com o mínimo de 
2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 17 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais 
um de seus Delegados, às 18 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) Delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia: 1. Apresentação 
e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de 
contas do exercício de 2020; 2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020; 3. Apresentação e 
deliberação do plano de trabalho para 2021; 4. Deliberação do plano de utilização do FATES para 2021; 5. 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2024; 6. Apresentação e deliberação 
da Política de Sucessão de Administradores das Cooperativas do Sistema Ailos; 7. Assuntos gerais de 
interesse da Cooperativa. Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do 
Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção 
está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971. Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada 
pelos Cooperados Srs.(as) Rodrigo Oda, Coordenador Eleitoral, Rosana Cadore, Assistente e Gilmar 
Antônio Rostirola, Secretário. Obs.3: Os Delegados participarão e se manifestarão a distância, 
acessando o link e código de acesso que será disponibilizado. Obs.4: Todas as orientações necessárias 
para a participação e manifestação dos Delegados estarão divulgadas no site da Cooperativa (http://
www.transpocred.coop.br), site http://www.aquivoceparticipa.coop.br e nos Postos de Atendimento.
Obs.5: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, 

Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, 

Florianópolis/SC, 05 de abril de 2021. Ari Rabaiolli - Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPRESÁRIOS DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
DE GESTÃO DE PESSOAL

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2021 – SMAP/SMF

OBJETO: Aquisição de mobiliários e divisórias destinado a suprir 
as necessidades de adequação das áreas de atendimento ao público da 
Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba, pelo sistema de registro 
de preços pelo período de 12 (doze) meses.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 20/04/2021 - 09h às 10h. 

LANCES: 20/04/2021 - 10h05 às 10h35.

O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras 
da Prefeitura Municipal de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br. 
Em caso de dúvidas, os interessados deverão entrar em contato pelos 
fones: (0XX41) 3350-9971, 3350-9015 e 3350-9023. 

Eliane de Fatima Lemos Garcia
Pregoeira

O  
governador do Pa-
raná, Ratinho Jr,
anunciou, na ma-

nhã de ontem, que os Ae-
roportos Afonso Pena,
em São José dos Pinhais,
na região metropolitana
de Curitiba, e de Foz do
Iguaçu, na região Oeste do
estado, irão receber voos
sem escala, diretamente
dos Estados Unidos e Eu-
ropa. Os dois pontos terão
novas pistas que irão pro-
porcionar segurança para
grandes aeronaves. A de
Foz do Iguaçu será inau-
gurada hoje.

Quatro aeroportos do
Paraná serão cedidos à
iniciativa privada e po-
derão ser leiloados pela
Bolsa de Valores de São
Paulo para futuros inves-
timentos.

“Vou nesta quarta-feira
(7) para a Bolsa de Valores
para colocar os aeroportos
do Bacacheri (Curitiba),
Afonso Pena, o de Londri-
na e de Foz do Iguaçu para
a iniciativa privada. No
caso do Afonso Pena, em
São José dos Pinhais, colo-
camos no projeto a cons-
trução da terceira pista de
três mil metros de com-
primento, permitindo que
aviões de grande porte de-
colem sem restrições para
destinos como os Estados
Unidos e Europa”, disse
Ratinho Jr.

Foz do Iguaçu 
A Aeroporto de Foz do

Iguaçu/Cataratas irá ter a
maior pista do Sul do Bra-
sil, antes da construção
do piso no Afonso Pena.
Nesta quarta-feira, o go-
vernador do estado vai
estar presente na inau-
guração da pista em Foz
que terá 2.858 metros,
664 metros a mais que a
atual. A ampliação garan-
te maior segurança para
viagens intercontinentais,
o que permite autonomia
de voos para locais como
Miami, Nova York, Lisboa
e Madri. A obra é parte do
projeto de transformar o
Paraná no hub de distri-
buição da América do Sul. 

“Foz do Iguaçu é o se-
gundo destino de estran-
geiros e só perde para o
Rio de Janeiro. Com esta
pista, vamos dar uma nova
roupagem para o turismo
e serviços, e em breve
vamos passar o Rio com
voos diretos para os Esta-
dos Unidos e Europa”.

VOOS INTERNACIONAISVOOS INTERNACIONAIS


