
PARANÁ PODE 
CONCLUIR 
VACINAÇÃO DA 1ª 
DOSE MAIS CEDO

Se conseguir imprimir o 
ritmo diário de imuniza-
ção que vem tendo des-

de junho, o Paraná consegue 
aplicar a primeira dose (D1) 
da vacina da covid-19 em toda 
a população adulta antes da 
meta da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa): 31 de setembro. 

Segunda-feira (19), o es-
tado chegou à marca de 5,5 
milhões de paranaenses com 
a primeira dose ou a dose úni-
ca da Janssen aplicadas. Esse 
montante é 63,2% do total de 
8,7 milhões de pessoas acima 
de 18 anos que deverão estar 
com a primeira dose ou a va-
cina da Janssen aplicadas até o 
fim de setembro.

Para aplicar as 3,2 milhões 
de vacinas que faltam até 31 
de setembro, o estado teria 
que vacinar em média 43,8 
mil pessoas por dia. Volume 
menor do que a média diária 
alcançada desde junho. Soma-
das, o Paraná aplicou cerca de 
1,8 milhão de primeiras do-
ses e Janssen naquele que foi 
o mês recorde de aplicações 
desde o início da campanha 
de imunização, em janeiro. 
Ou seja, em junho a média 
foi de 60 mil D1/Janssen por 
dia - volume quase 37% aci-
ma da média diária necessária 
para bater a meta. Portanto, 
se o estado conseguir impri-
mir novamente o ritmo do 
mês de junho, a aplicação será 
concluída em 52 dias, mais 
exatamente na data de 8 de se-
tembro, 23 dias antes da meta 
estipulada pela Sesa.

Neste mês de julho, a mé-
dia diária está menor do que a 
de junho - um dos motivos é 
a falta de imunizantes em al-
guns períodos. Mesmo assim, 
vem sendo acima do necessá-
rio para se cumprir a meta no 
fim de setembro. No ritmo até 
aqui de julho, a vacinação da 
população adulta paranaense 
seria concluída em 16 de se-
tembro, 15 dias antes da meta 
do fim do mesmo mês.

Foi em julho, inclusive, que 
Curitiba mais aplicou vacinas 
de covid-19 em um único dia. 
Foram 31,3 mil doses no dia 3 
de julho, um sábado - recorde 
na história da cidade não só 
de vacina da covid-19, mas 
dos imunizantes de todas as 
doenças. Jamais a capital ha-
via imunizado tantas pessoas 
em um único dia. O mutirão 
nesse dia, com mais postos de 
vacinação abertos, permitiu 
que a capital aplicasse o dobro 
da sua capacidade apenas nas 
unidades de saúde.

O ritmo para se alcançar a 
meta, no entanto, depende do 
volume de entrega de vacinas 
do governo federal. A previ-
são é de que até o fim de julho 
o Ministério da Saúde repasse 
40 milhões de doses para pri-
meira e segunda aplicação em 
todo o Brasil.

Marcos Xavier Vicente 
Gazeta do Povo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DO MOVIMENTO ECLESIAL 

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DO PARANÁ
 

Miguel Machinski Junior, presidente do Conselho Estadual do 
Movimento Eclesial Renovação Carismática Católica do Paraná 
– RCCPR, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
estatutariamente, vem, pelo presente, CONVOCAR os associados 
para Assembleia Geral Ordinária Eletiva, que acontecerá no 
dia 21 de agosto de 2021, nas dependências do Centro de 
Espiritualidade Rainha da Paz, sito na Rua Distrito Federal, 1011, 
Jardim Novo Horizonte II em Maringá – Paraná. A Assembleia terá 
início no dia 21 de agosto às 07:30 h, em primeira convocação 
com maioria qualificada dos associados (2/3) ou meia hora depois 
com maioria simples (50% + 1). Tendo a seguinte ordem do dia: 
1. Eleição da presidência do RCCPR para o biênio 2022/2023. 
2. Homologação do Secretário Geral e Tesoureiro do RCCPR 
para o biênio 2022/2023. 
3. Eleição do Conselho Fiscal do RCCPR para o biênio 2022/2023. 

Maringá (PR), 21 de julho de 2021. 

Miguel Machinski Junior 
Presidente do Conselho Estadual do Movimento Eclesial 

Renovação Carismática Católica do Paraná - RCCPR
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Miguel Machinski Junior 
Presidente do Conselho Estadual do Movimento Eclesial Renovação Carismática Católica 

do Paraná - RCCPR  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA/EDITAL Nº. 013/2021 

SMMA

Processo Administrativo nº 01-123676/2020
Processo Administrativo Eletrônico nº 01-091021/2021

O MUNICÍPIO DE CURITIBA, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SMMA da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURITIBA e Comissão Especial de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 13, publicada em 30/06/2021, tornar público, a 
quem interessar possa publicação do edital de licitação da Concorrência 
Pública em epígrafe, para a contratação de empresa para a execução 
de serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Vegetais, Resíduos 
da Construção Civil e Entulhos no Município de Curitiba abrangendo 
os seguintes Bairros: no período diurno, Caximba, Campo Santana, 
Tatuquara, Umbará, Ganchinho, Sítio Cercado, Xaxim, Pinheirinho, 
Capão Raso, Novo Mundo, Fazendinha e no período noturno os bairros 
Fanny, Lindóia, Guaíra, Água Verde, Vila Izabel e Portão.
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 7.568.958,48 (sete milhões, 
quinhentos e sessenta e oito mil, 
novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos) 
DATA, HORÁRIO, E LOCAL DE RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES:  24/08/2021 às 9h, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação da SMMA, situada no Bloco “F” – 
Piso superior, na Av. Manoel Ribas nº 2727, Bairro: Mercês – Curitiba/
Paraná.
LOCAL DE OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura 
(http://www.curitiba.pr. gov.br), no banner – “Transparência”.
OUTRAS INFORMAÇÕES: Poderá ser obtida junto a Comissão 
Especial de Licitação da SMMA, através do telefone: (41) 3313-5746, 
em horário comercial.

Curitiba, 21 de julho de 2021.
Edelcio Marques dos Reis

Presidente
CEL/SMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LANDIN LTDA, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para o empreendimento de Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes para aeronaves, instalada 
a AVENIDA Rocha Pombo, S/N, Bairro Aguas Belas, São 
José dos Pinhais , Estado do Paraná. 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – 015/2021 – PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Contratação de serviços de implantação de solução audiovisual e 

videoconferência para uso do SENAR-PR, Tipo de Licitação: Menor Preço, Abertura: 
29/07/2021 às 14:00 hrs. Retirada do Edital: R. Mal. Deodoro,450 – 16º andar, Ed. Mauricio 

Caillet - Fone:(41) 2106-0461 /2106-0422 /2106-0424
http://www.sistemafaep.org.br/senarpr/licitacoes

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 
Steelalloy Ind. e Com. De Fitas de Aço LTDA torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba – SMMA a Licença 
de Operação, para Indústria Metalúrgica, Fabricação de Outros Produtos 
elaborados de metal, Serviços de Corte, Dobra e Endireitamento de 
Metais e Comércio Varejista de Ferro e Aço, com validade até julho de 
2025, situada à Rua Anselmo de Lima Filho, nº 431, Cidade Indústrial CEP 
81.290-250, Curitiba – PR. 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

João Claudio Franzo Weinand – CPF nº 051.513.349-30

DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de administração no Banco Regional de 
Desenvolvimento
do Extremo Sul – BRDE, CNPJ 92.816.560/0001-37.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documenta-
ção comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio 
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisio-
nadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF
Gerência Técnica em Porto Alegre – GTPAL

Curitiba, 16 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 DIAS - Ref. Prot.: 666592

ÍTALO CONTI JÚNIOR, Ofi cial do Cartório do 8° Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca de Curitiba, no uso de suas atribuições, etc... FAZ 
SABER a RUBENS ANTONIO MACHADO e s/m CLAUDIA GARDEL ZANCHI, brasileiros, casados, em 26/02/1994, sob o regime de comunhão 
parcial de bens, empresário e administradora de empresas, portadores, ele da C.l. n° 28.043.103-X-SP e do CIC n° 506.714.307-00, ela da C.l. 
n° 8.536.753-9-SP e do CIC n° 087.968.658-81, residentes e domiciliados: 1 - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 3000, Torre 2, 
Apartamento 704, Bairro: Mossunguê, CEP: 81.200-100, CURITIBA-PR: 2 - Rua Lomas Valentinas, n” 270, Bairro: Vila da Saúde, CEP: 04.138-030, 
SÃO PAULO-SP, que não sendo encontrados nos endereços supra, conforme certidões exaradas em 31 de maio de 2021 e 01 de julho de 2021, 
nas Cartas de Intimação registradas sob n°s 824.641, 824.642, 1.522.991 e 1.522.993, no 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, desta 
Comarca, e no 8° Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo-SP, em 26/05/2021 e 23/06/2021, respectivamente, fi cam pelo presente 
Edital, INTIMADOS para fi ns de pagamento do débito correspondente as parcelas vencidas no período de 29/09/2020 até 29/06/2021, totalizando o 
saldo devedor de R$71.886,98 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), posicionados até 15/07/2021, sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se, também, as parcelas e os en-
cargos que se vencerem neste período, decorrentes do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças (Contrato n° 10119047604), com força de escritura pública, na forma da lei, fi rmado em São Paulo-
-SP em 29 de dezembro de 2010, e registrado sob n° 2 (dois), nas Matrículas n°s 148.987 e 148.988, desta Serventia, referente aos imóveis consti-
tuídos pelos: i) APARTAMENTO n° 704 (setecentos e quatro), localizado no Sexto (6°) Andar ou Sétimo (7°) Pavimento, da Torre 2 (dois); e, ii) VAGA 
DE GARAGEM n° 02 (dois), localizada no Primeiro (1°) Subsolo - Torres 1 e 2 (um e dois) e Segundo (2°) Subsolo - Torre 3, ambos do EDIFÍCIO 
BAROLO, situado à Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, n 3.000, esquina com a Rua Rosa Kaint Nadolny, n° 96, nesta Cidade de Curitiba, em 
que fi gura como credor(a) fi duciário(a) o(a) ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04. Assim, tendo expirado o prazo de carência, con-
vencionado no contrato, para o procedimento de cobrança, fi cam INTIMADOS V.Sas. para que se dirijam ao Cartório da 8a Circunscrição Imobiliária 
desta Comarca, a meu cargo, situado à Rua José Loureiro, n° 133, Ed. Mauá, 16° andar (Sala 1607) - Centro, nesta Capital, no horário das 8:30 as 
17:00 horas, onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da terceira 
e última publicação deste Edital. Ficam, ainda, CIENTIFICADOS V.Sas. de que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, ga-
rante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do(a) credor(a) fi duciario(a) ITAU UNIBANCO S/A, CNPJ/MF: 60.701.190/0001-
04, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei 9.514, de 20.11.1997. 
Curitiba, 15 de julho de 2021. ÍTALO CONTI JUNIOR - Agente Delegado 
ROZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Juramentado.

INTIMA: RUBENS ANTONIO MACHADO | INTIMA: CLAUDIA GARDEL ZANCHI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA 8º CIRCUNSCRIÇAO

ESTADO DO PARANÁ - CURITIBA/PR 

República Federativa do Brasil 

Comarca                  de Curitiba 

 Estado do Paraná 
5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  

Rua Nunes Machado, 695 – 4 º Andar – CEP 80220-070 – Fone 3224-3555 – 
E-mail: 5regimov@terra.com.br 

Luiz Boscardin  
Registrador CPF 110.793.209-20 

EDITAL  
Hideraldo Boscardin, Oficial Registrador Substituto do 5º Registro de Imóvel da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. 
Faz saber as Senhoras MARLEI MACHADO MARQUES e NEUSA MACHADO 
MARQUES, residentes e domiciliadas na Rua Alferes Poli, nº 2211, Curitiba – 
Paraná, que por esse Cartório está se processando a retificação extrajudicial do Lote 
do terreno E-3-A-1-B, medindo 14,78m. de frente para a Rua Alferes Poli, nº 2199, 
de propriedade de José Perez Rodrigues e Santiago Perez Rodrigues, protocolado 
sob o nº 436.430, vem NOTIFICAR o (s) confrontante (s) acima citado (s), para 
que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação, compareça 
nesse Cartório, situado na Rua Nunes Machado nº 695, 4º andar, bairro Rebouças, 
nesta Cidade, no horário das 8:00 às 17:00h, para que se manifeste a respeito da 
retificação requerida, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no 
prazo legal ( 15 dias da 2ª e última publicação), nos termos do artigo 213, Inciso II, 
parágrafos 2º, 3º, 4º da Lei nº 6.015, de 31/12/1973.  

Curitiba 05 de julho de 2021. 
Hideraldo Boscardin 

Oficial Registrador Substituto. 

EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.
CNPJ/MF Nº: 76.568.708/0001-05 / NIRE: 41300049815

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
30 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 10 (dez) horas, na sede social da 
Editora o Estado do Paraná S.A., localizada na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 306, em Curitiba, 
Paraná. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A convocação foi feita pela Diretoria, por Edital publicado 
no jornal Tribuna do Paraná – Atas e Editais, nas edições dos dias 19/04/2021 (p. 11), 20/04/2021 (p. 
07) e 22/04/2021 (p. 16) e no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, nas edições 
dos dias 19/04/2021 (p. 32), 20/04/2021 (p. 40) e 22/04/2021 (p. 39). Presente a acionista representando 
mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Sociedade, conforme se verifica pelas 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Ana Amélia Cunha Pereira 
Filizola. Secretário: Guilherme Döring da Cunha Pereira. ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020; e c) eleger os administradores. DELIBERAÇÕES: Pela acionista representando mais 
de 99% (noventa e nove por cento) do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações: I) Autorizar 
a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1°, da Lei n° 6.404/1976; 
II) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, documentos que foram publicados no Diário Oficial 
do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, nas páginas 62 a 64, da edição de 30 de março de 2021, e 
no jornal Tribuna do Paraná – Atas e Editais, nas páginas 07 e 08, da edição de 30 de março de 2021, em 
observância ao disposto no art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/1976; III) Aprovar, sem reservas, a destinação do 
prejuízo líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, consoante apurado nas Demonstrações 
Financeiras aprovadas no item anterior, para a conta “Prejuízos Acumulados”; IV) Aprovar a retirada 
do item c) da ordem do dia, tendo em vista que o prazo de gestão da atual diretoria vai até a Assembleia 
Geral Ordinária de 2022; e V) Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a Senhora Presidente esclareceu que não houve manifestação do Conselho Fiscal 
em virtude do fato de que o referido órgão não se encontrava instalado, e, em seguida, foram suspensos 
os trabalhos para a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada digitalmente pelos 
membros da Mesa e pela acionista presente. Curitiba, 30 de abril de 2021. 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Certifico o registro em 28/05/2021 12:07 sob nº 20213065860.
Protocolo: 213064860 de 28/05/2021. Código de verificação: 12103782590. Nire: 41300049815.
Editora O Estado do Paraná S.A.

Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretário-geral
www.empresafacil.pr.gov.br

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | quarta, 21 de julho de 202110 jornalismo@tribunadoparana.com.br


