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Divulgação

Homem despenca de morro 
e é resgatado de helicóptero 
pela Polícia Militar na RMC

Um homem com 
cerca de 30 anos 
precisou ser res-

gatado no fim da tarde 
do último sábado, por 
um helicóptero da Po-
lícia Militar do Paraná, 
depois de sofrer uma 
queda enquanto fazia 
rapel em um morro em 
São Luiz do Purunã, em 
Balsa Nova, na região 
metropolitana de Curi-
tiba.

Segundo o Batalhão 
de Operações Aéreas 
(BPMOA), a vítima so-
freu uma queda de 16 
metros de altura e teve 
um trauma de crânio 
leve. 

O resgate foi realiza-
do por uma equipe da 
Polícia Militar em con-
junto com bombeiros 
militares e foi acompa-
nhado por várias pes-
soas, que estavam na 
região no momento do 
acidente e registraram 
toda a operação.

Helicóptero
A vítima teve que 

ser içada para dentro 
do helicóptero, téc-
nica conhecida como 
McGuire. A manobra 
é feita em locais de di-
fícil acesso, quando a 
aeronave não consegue 
pousar, exatamente o 
cenário do acidente 
em São Luiz do Puru-
nã. Após receber os 
primeiros atendimen-
tos médicos dentro da 
aeronave, o homem 
foi encaminhado em 
estado estável para o 
Hospital do Rocio, em 
Campo Largo.

Não é o primeiro caso
Em agosto de 2019, 

uma mulher de 29 
anos caiu de uma altu-
ra de 10 metros duran-
te uma escalada em um 
morro de São Luiz do 
Purunã. 

Ela foi socorrida 
também por um heli-
cóptero do Batalhão 
de Operações Aéreas. 
A mulher estava cons-
ciente quando foi so-
corrida e encaminhada 
para o hospital com fe-
rimentos pelo corpo.

Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes - Oficial Registradora
Rua Emiliano Perneta, 297, 11º andar - Centro

CEP: 80.010-050 - Fone: 3026-0910
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Protocolo n. 235.507
Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes, Oficial do 3º Serviço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, 
de acordo com as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 
Federal n. 9.514/97 INTIMA a pessoa de Muriel Wilhelm de Castro 
Szymanski, com domicílio incerto e ignorado, a pedido da credora: 
Servopa Administradora de Consórcios Ltda, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da última publicação do presente 
edital, efetue o pagamento diretamente na agência detentora do 
crédito imobiliário ou compareça na sede do 3º Serviço de Registro 
de Imóveis desta comarca, com endereço da rua Emiliano Perneta 
n. 297, 11º andar, Centro, Curitiba/PR, para efetuar o pagamento 
das parcelas em atraso referente ao contrato registrado sob o R.5 
da matrícula 50.865, que importava em R$36.938,78 na data de 
30/04/2021, cujo valor será atualizado até a data do pagamento. A 
dívida se refere ao débito das parcelas em atraso existentes junto 
a credora acima mencionada, com origem no contrato registrado 
na matrícula acima indicada. O presente edital é publicado por 
três dias, em atendimento ao contido no § 4º do artigo 26 da 
Lei Federal 9.514 de 20/11/1997. Após a última publicação e 
transcorrido o prazo acima, e não tendo a intimada efetuado o 
pagamento do saldo devedor do financiamento, a requerimento 
da credora, será promovida a averbação de consolidação da 
propriedade e a consequente transferência do domínio para o 
nome da mencionada credora.

Curitiba, 27 de maio de 2021.

Thaís Helena Oliveira Carvajal Mendes
Rua Emiliano Perneta, 297, 11º andar - Centro
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Curitiba, 27 de maio de 2021.

Ana Paula Guerra Cardoso
Escrevente Juramentada

ANA PAULA GUERRA 
CARDOSO:03303781
982

Assinado de forma digital por 
ANA PAULA GUERRA 
CARDOSO:03303781982 
Dados: 2021.06.01 15:48:01 
-03'00'
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
O Hospital Geral de Curitiba (HGeC), código UASG - 160223, comunica a realização do 

Pregão Eletrônico nº 008/2021. 
Objeto: Eventual aquisição de material hospitalar.

A partir de 07 de junho de 2021: 
- Envio de proposta e Retirada do Edital, por meio do Sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Abertura das propostas: 17 de junho de 2021, às 09:00 (nove horas, horário de Brasília). 

Curitiba, Pr, 02 de junho de 2021
REGINA LUCIA MOURA SCHENDEL - Coronel

Ordenadora de Despesas/ Diretora do Hospital Geral de Curitiba

5ª REGIÃO MILITAR
CURITIBA
PARANÁ

Nº Processo: 64154.008983/2021-94. Chamada Pública 01/2021 – Objetivo: Aquisição 
de alimentos  de agricultores familiares e demais beneficiários por meio da modalidade de 
compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Edital: 07/06/2021 
ás 09h00. Endereço: Rua Trinta e um de Março, s/n,  Pinheirinho, Curitiba-PR, CEP 
81150-900, Seção de Aquisições Licitações e Contratos da 5ª Região Militar https://
www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/paa/chamadas-publicas-e-
resultados. Envio das Propostas: até 29/06/2021 às 10:30. Abertura dos envelopes:  
29/06/2021 às 14h00.

THOMAZ JEFFERSON FERREIRA PINTO – CEL
Ordenador de Despesas da 5ª Região Militar

AVISO DE  CHAMADA PÚBLICA

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP Pregão Eletrônico 06/2021 – Aquisição de Itens de  Ferragens, 

Ferramentas e Insumos Agrícolas para os Câmpus Guarapuava, Campo Mourão 
e Ponta Grossa

A UTFPR – Câmpus Ponta Grossa torna público que realizará licitação na 
modalidade Sistema de Registro de Preço (Pregão Eletrônico) para Aquisição 
de Itens de  Ferragens, Ferramentas e Insumos Agrícolas para os Câmpus 
Guarapuava, Campo Mourão e Ponta Grossa. Recebimento das propostas até 
às 08h30 do dia 17/06/2021, abertura prevista para o dia 17/06/2021 às 08h30 
(horário de Brasília) no site https://www.gov.br/compras/, edital disponível no 
https://www.gov.br/compras

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negro
Rua Coronel Joaquim Teixeira Sabóia, nº 55 - Centro - Rio Negro-PR

CEP: 83880-000 - Telefone: (47)3642-0614
Fernanda Balistieri da Natividade – Titular

Devedor Fiduciante: ADEMILTO LEANDRO DE CAMPOS 
Credora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA DE RIO NEGRO/PR.
Contrato: Contrato Habitacional, nº 844441237946-6, firmado em 22/07/2016, com garantia 
de alienação fiduciária registrada sob o nº 08, do imóvel na matricula 10.675, Lº2, Reg. Geral
FERNANDA BALISTIERI DA NATIVIDADE, Oficial de Registro do Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Rio Negro/PR.
Pelo presente, fica o devedor fiduciante intimado a se dirigir ao Registro de Imóveis, situado na 
Rua Coronel Joaquim Teixeira Saboia, nº55 – Loja, Centro, Rio Negro/PR, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta publicação (três vezes), para pagamento (purgação 
da mora) dos valores devidos em atraso, que somam até a data de 15/12/2020, o valor de 
R$ 40.006,56 (quarenta mil e seis reais e cinquenta e seis centavos), bem como os que 
vencerem até a data o pagamento acrescidos de atualização monetária,  juros de mora, 
despesas de cobrança e publicação, referente a parcelas vencidas no contrato Habitacional 
844441237946-6, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, com a consolidação 
da propriedade em nome da CREDORA, através de leilão extrajudicial nos termos dos artigos 
26 e 27 da Lei 9.514/97.

Rio Negro, 28 de maio de 2021.

Fernanda Balistieri da Natividade
Oficial de Registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE 
CURITIBA - COHAB-CT

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia de Habitação 
Popular de Curitiba - COHAB-CT, para participarem  da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada virtualmente no dia 09/06/2021, às 
10h, através de link a ser  solicitado à  Companhia  através  do  telefone 
41-3221-8031, para deliberação  da seguinte Ordem do Dia:
 - Alteração do endereço da sede social da
Companhia de Habitação Popular de Curitiba – 
COHAB-CT;
 - Inclusões de atividades econômicas secundárias,
conforme CNAE;
 - Proposta para aumento de Capital Social; e
 - Outros assuntos de interesse da Companhia.

               Curitiba, 31 de maio de 2021.
José Lupion Neto

Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
135ª ASSEMBLÉIA GERAL - EXTRAORDINÁRIA
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