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SENAC 
TEM 5 MIL 
VAGAS PRA 
CURSOS 
ONLINE E 
GRATUITOS

O Senac Paraná 
está oferendo 
cinco mil va-

gas em cursos online 
gratuitos com o Pro-
grama EAD PreparA-
ção Profissional 2021, 
que tem como objeti-
vo profissionais para 
as futuras ocupações, 
por meio do Progra-
ma Senac de Gratui-
dade (PSG). Trata-se 
de um programa de 
aperfeiçoamento pro-
fissional com oferta 
gratuita de cursos de 
Formação Inicial e 
Continuada, alinhados 
às atuais demandas do 
mercado e com a ex-
pectativa da retoma-
da econômica. Foram 
investidos cerca de  
R$ 2 milhões.

O Programa con-
templa cursos livres 
das áreas de huma-
nidades, tecnologia, 
gastronomia, planeja-
mento estratégico, tu-
rismo e hospitalidade.

São mais de cinco mil 
vagas distribuídas 
em 16 títulos

Estilo e imagem 
pessoal; Fundamentos 
do relacionamento 
interpessoal; Infor-
mática básica, inter-
net e mídias sociais; 
Fundamentos do de-
sign para web; InDe-
sign; Introdução ao 
MS Project; Business 
Intelligence com Po-
wer BI; Cozinha ve-
getariana; Cozinha 
internacional; Cozi-
nha japonesa; Boas 
práticas para serviços 
de alimentação; Como 
construir um plano 
de comunicação di-
gital; Estratégias de 
negociação; Geren-
ciamento de custos; 
Indicadores de gestão 
para os meios de hos-
pedagem; e Marketing  
turístico.

A carga horária dos 
cursos varia de 16h 
até 160h. As aulas são 
100% online; algumas 
acontecem por meio 
da Web TV, que uti-
liza videoaulas trans-
mitidas via streaming 
como principal recur-
so didático, facilitan-
do e estimulando o 
aprendizado.

Para realizar a ma-
trícula basta acessar o 
site do Senac https://
www.pr.senac.br/prin-
cipal/index.asp

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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AUTO POSTO PACHECO LTDA 

Torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Curitiba a LICENÇA AMBIENTAL 
DE INSTALAÇÃO (LI) para o Auto Posto Pacheco, 
inscrito no CNPJ: 22.310.597/0001-03, situado a BR-
116, nº 22730, bairro Tatuquara, CEP 81690-500, 
Curitiba-PR.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA N.º 48/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE 
RECUPERAÇÃO DE FACHADA DO EDIFÍCIO DA FECOMÉRCIO/PR E SESC/PR EM CURITIBA, 
CONTEMPLANDO SUBSTITUIÇÃO E CORREÇÃO DE PASTILHAS, BRISES E PLACAS DE ACM. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 29 DE JUNHO DE 2021 (RUA VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 
931, MERCÊS, CURITIBA-PARANÁ). HORÁRIO: ÀS 14H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site do 
SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/. 

Curitiba, 08 de junho de 2021. EMERSON SEXTOS. Diretor Regional.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 47/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS URBANO PARA 
TRANSPORTE DE ATLETAS, FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS NA LOGÍSTICA DA MARATONA 
INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22 DE JUNHO DE 2021. 
HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
O Instrumento Convocatório e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no 
site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e no site do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br.

Curitiba, 08 de junho de 2021. EMERSON SEXTOS. Diretor Regional.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, entidade 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.179.595/0001-81, com sede na Avenida Coronel 
José Lobo, nº 736, Costeira, Paranaguá/PR, por sua presidente, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o vigente Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os Associados, quites com suas 
obrigações sindicais e associativas, a participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será 
levada a efeito nos dia 18/06/2021 e 21/06/2021. O ato é para prestação de contas, e para 
favorecer a participação sem aglomeração ocorrerá na sede na Av. Coronel José Lobo, nº 736, 
Costeira - Paranaguá - Pr., Na Rua Rio de Janeiro, nº 128 - São José dos Pinhais/PR; e na Rua 
Gil Stein Ferreira, 100 Edificio Torre Azul 11 ° andar Sala 1102 na cidade de ltajai/SC. Levando em 
consideração a Pandemia do Virus Covid e da possibilidade de contaminação e doença (Covid 
19), na forma da Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde e outras que a sucederem, bem como 
do Decreto Estadual 6294/2020, será realizada nas sedes acima, em Paranaguá das 8:00hs às 
13:00 hs; em São José das 14:30 às 19:30hs; em ltajai das 14:30 às 19:30, permanecendo em 
aberto com oportunidade para que sejam analisadas as contas, registros fiscais, e esclarecimentos 
pertinentes dos exercidos: nov/dez 2018; jan/dez 2019 e jan/dez 2020. Poderão os associados 
individualmente, ou em grupo de até 5 (cinco), terem acesso à todos os elementos da prestação de 
contas (livros, documentos, etc) para que possam analisa-los com o fim de aprovação ou rejeição, 
mediante oposição de sim ou não em lista especifica. Deverão ser observadas todas as regras de 
higiene das mãos/distanciamento e o cumprimento dos decretos de regência no momento do ato 
supra mencionado, não podendo haver aglomeração. 
Ordem do dia: Prestação de contas

Paranaguá, 08 de junho de 2021.
IZABEL CRISTINA RAMOS MARTINS

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, entidade 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.179.595/0001-81, com sede na Avenida Coronel 
José Lobo, nº 736, Costeira, Paranaguá/PR, por sua presidente, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o vigente Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os Associados, quites com suas 
obrigações sindicais e associativas, a participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será 
levada a efeito nos dia 18/06/2021 e 19/06/2021. O ato é para apreciação do processo disciplinar, 
para fins de aplicação imediata de penalidade, suspensão/eliminação do quadro social dos 
despachantes GUSTAVO TAVARES ROCHA - 1104 - CPF 062.121.299-75 e IVAN ROSENO DE 
LIMA - 1066 - CPF 009.151.109-70 - em face de irregularidades de repasses financeiros em suas 
contas correntes, fatos que estão sendo investigados pela Polícia Civil de Paranaguá-Pr; e para 
favorecer a participação sem aglomeração ocorrerá na sede na Av. Coronel José Lobo, nº 736, 
Costeira - Paranaguá - Pr., Na Rua Rio de Janeiro, nº 128 - São José dos Pinhais/PR; e na Rua 
Gil Stein Ferreira, 100 Edifício Torre Azul 11º andar Sala 1102 na cidade de ltajaí/SC. Levando em 
consideração a Pandemia do Vírus Covid e da possibilidade de contaminação e doença (Covid19), 
na forma da Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde e outras que a sucederem, bem como 
do Decreto Estadual 6294/2020, será realizada nas sedes acima, em Paranaguá dia 18.06, das 
8:00hs ,às 13:00 hs; em São José das 14:30 às 19:30hs; em ltajaí dia 21.06, das 14:30 às 19:30. 
Deverão ser observadas todas as regras de higiene das mãos/distanciamento e o cumprimento 
dos decretos de regência no momento do ato supra mencionado, não podendo haver aglomeração.
Ordem do dia: Apreciação do processo disciplinar em face de Gustavo Tavares Rocha e Ivan 
Roseno de Lima, para aplicação de penalidade cabível.

Paranaguá, 08 de junho de 2021
IZABEL CRISTINA RAMOS MARTINS

Presidente

Associação Paranaense de Supermercados
CGC: 76.731.454/0001-02

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores Associados Efetivos da APRAS 
– Associação Paranaense de Supermercados, a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em formato 
virtual, no próximo dia 09/06/2021 (quarta-feira), às 11:00 
horas em primeira convocação e às 11:30 horas em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, para deliberar 
a seguinte pauta:

a) Aprovação do balanço geral e as demonstrações financeiras 
e contábeis apresentadas pelo Conselho Fiscal.
b) Deliberar sobre a venda do Imóvel situado em Pato Branco.

Curitiba, 04 de junho de 2021.

Carlos Beal
Presidente Apras 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E 
AUTARQUIAS DO ESTADO DO PARANÁ- SINDETRAN/PR
 
O Presidente do Sindetran/PR - Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito das 
Empresas e Autarquias do Estado do Paraná (CNPJ 81.222.242/0001-21), com base territorial 
em todo Estado do Paraná, Sr. Adão Gilberto da Rosa, CPF 021.749.319-07, PIS/PASEP: 
12553111489, com endereço para correspondência sito a Rua Itapetininga, nº 506, Foz do 
Iguaçu – Paraná – CEP 85.868-180, convoca todos os Servidores Públicos Estaduais, Efetivos 
e Efetivados, Ativos e Aposentados do Departamento de Trânsito do Estado do Paraná – 
Detran/PR,  para Assembleia Geral Extraordinária de ratificação de Fundação do Sindetran/
PR conforme disposto na Portaria 17.593/2020 de 27/07/2020 do Ministério da Economia e 
com todas as precauções e distanciamento conforme determina a legislação vigente e a OMS 
em relação proteção contra a COVID 19, a ser realizada no dia 03 de julho de 2021, tendo 
como local de realização o Pesque Pague Triângulo, localizado na Rua Avenida Julis Rimet, 
nº 2000, Bairro Parque Residencial Morumbi IV, CEP: 85858-000, no município de Foz do 
Iguaçu/PR, às 10h00min em primeira chamada e às 10h30min em segunda e última chamada 
com qualquer número de presentes (cumprindo as regras de prevenção, sanitárias e de 
distanciamento sobre a COVID-19) para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação 
de todos os atos administrativos e financeiros da entidade, realizados entre 21/06/2018 a 
03/07/2021; 2) Ratificação de fundação do Sindetran/PR; 3) Alteração do nome do Sindicato 
dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito das Empresas e Autarquias do Estado do 
Paraná – Sindetran/PR; 4) Aprovação do Estatuto Sindetran/PR; 5) Eleição, apuração dos 
votos e posse da Diretoria Executiva e demais cargos do Sindetran/PR, em conformidade 
com Estatuto aprovado; 6) Filiação a Fetran (CNPJ 19.137.845/0001-51); 7) Eleição e posse 
dos representantes do Sindetran/PR junto à Fetran; 8) Demais deliberações de interesse da 
categoria. 

 
Foz do Iguaçu/PR, 07 de junho de 2021. 

 
ADÃO GILBERTO DA ROSA

PRESIDENTE

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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