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COLUNISTA 
DA TRIBUNA 
DÁ AULA DE 
MARKETING

Nosso leitor já está 
acostumado com as 
dicas essenciais e 

debates relevantes levan-
tados pelo blog Marketing 
de Valor, tocado pelo con-
sultor Gabriel Pianaro de 
Souza, profissional curi-
tibano com larga experi-
ência no assunto, parceiro 
da Tribuna. Agora, para 
potencializar o aprendi-
zado de quem gosta desta 
área, Gabriel organiza no 
próximo dia 11 de setem-
bro o MasterClass Des-
mistificando o Marketing.

O objetivo é atender 
empresários, profissional 
de marketing ou acadê-
mico. O curso, que terá 
cinco horas de duração, 
tem como finalidade em 
desmistificar o marketing 
a partir de 9 passos para 
uma estratégia de marke-
ting eficiente e campeã. 
O evento será online, ao 
vivo, mas a gravação fica-
rá disponível para todos 
os participantes após a 
aula, junto com um mate-
rial de apoio.

Os ingressos já estão 
à venda. “Será uma óti-
ma oportunidade para 
falarmos mais sobre este 
universo fascinante, com 
muita aplicação na práti-
ca e cases incríveis. Será 
uma imersão nas princi-
pais ferramentas de ma-
rketing. Tenho certeza 
que iremos juntos crescer 
ainda mais após este Mas-
terClass”, disse Gabriel.

Serviço
MasterClass Desmistifi-
cando o Marketing –  
Gabriel Pianaro de Souza
Quando: 11 de setembro
Duração: das 8h às 13h.
Como: Online, pela plata-
forma Zoom.
Ingressos: Acesse https://
www.sympla.com.br/9-
-passos-para-uma-estrate-
gia-de-marketing-eficiente-
-e-campea__1318564. 
para confirmar sua 
participação

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
1) TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
2) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
3) EDITAL: Nº. 050/2021
4) OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, COM TRANSPORTE DE 
FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DAS OBRAS
5) VALOR MÁXIMO: R$ 1.340.500,00 (um milhão, trezentos e quarenta 
mil e quinhentos reais).
6) RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no 
site oficial do Município de Guaratuba, na página www.portal.guaratuba.
pr.gov.br. 
7) INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
7.1) TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 24 de setembro de 2021 
às 08h00min;
7.2) TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: Dia 24 de setembro de 2021, às 08h30min;
7.3) INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 24 de setembro de 2021, às 
09h00min;
8) O Município de Guaratuba utilizará o portal de Licitações da Caixa 
Econômica Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização desta 
licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes.
9) FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fone: (41) 3472-8576 WhatsApp/ 3472-8787
10) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF).

Guaratuba, 02 de setembro 2021.
Silvana A. Diniz

Pregoeira

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO DE IMÓVEIS - 7ª CIRCUNSCRIÇÃO

COMARCA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 366, CONJ. 51, 5°ANDAR

lRANl SALGADO DE SOUZA VILLEN
REGISTRADORA

EDITAL

Irani Salgado de Souza Villen, Titular do 7° Registro de Imóveis da Comarca de 
Curitiba, Estado do Paraná.
INTIMA O Sr., MARCUS VINICIUS CAMPONES, CPF 006.851.509-09, na 
qualidade de GARANTIDOR, encontra-se em local incerto e não sabido, para 
que no prazo de quinze (15) dias contados da última publicação do presente 
edital, compareçam na sede da Serventia Extrajudicial do 7° Registro Imobiliário 
desta Comarca, com endereço na Av. Marechal Floriano Peixoto nº 366, conjunto 
nº 51, Edificio Monte Carlo, nesta Capital, de segunda a sexta, das 8:30 às 17:00 
Hs, ou diretamente com o credor, para efetuar o pagamento das parcelas em 
atraso, referente a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo, nº 411869, datado 
de 17/07/2017, registrado sob nº R-05 da matrícula nº 7.283 deste oficio, e que 
importam no valor de R$ 20.016,05 (Vinte mil, dezesseis reais e cinco centavos) 
com  base até 20/07/202 l, após esse prazo o valor será acrescido dos encargos 
contratuais bem como as parcelas que vencerão até o efetivo pagamento do 
débito. As parcelas mencionadas referem-se ao empréstimo adquirido com a 
credora fiduciária COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL - SICOOB SUL, que teve 
como objeto de garantia o seguinte imóvel: Lote de terreno sob nº 2-G, da Planta 
Jockey Club, contendo uma casa em alvenaria sob nº 128, da Rua Piaui, nesta 
cidade, objeto da matrícula nº 7.283 deste Ofício. O presente edital é publicado 
em atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da Lei Federal 9.514 de 20.11.1997, 
e será publicado três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorrido 
o prazo acima, e não tendo o intimado efetuado o pagamento do saldo devedor 
do financiamento, a requerimento do credor será promovido o registro da 
consolidação da propriedade e a conseqüente transferência do domínio para a 
mencionada credora.

Curitiba, 27 de Agosto de 2021.
 

SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 

Objeto AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE PARA RENOVAÇÃO E EXPANSÃO 
DO PARQUE TECNOLÓGICO DO SENAC/PR. Acolhimento das propostas: 
até às 08h30min do dia 17/09/2021. Disputa: 17/09/2021 - 09h30min. Local 
da disputa: www.licitacoes-e.com.br. Darci Piana – Presidente do Conselho 
Regional do SENAC/PR. Curitiba-PR 03/09/2021. 

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

Corrige-se a publicação veiculada neste jornal na data de 02/09/2021 para o que segue:
CONCORRÊNCIA N.º 79/21

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: 28 DE SETEMBRO 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, 03 de setembro de 2021. DARCI PIANA. Presidente.

Por extrema cautela, a Leagel está procedendo com o recolhimento voluntário e preventivo 
de todos os lotes de seus produtos em pó e em pasta oleosa (com prazo de validade 
vigentes) destinados à fabricação/elaboração de sorvetes e produtos de confeitaria, 
devido a um desvio de qualidade em seu processo de fabricação.

O desvio detectou potencial presença e traços de alguns alérgenos, tais como: ovo, cereais 
(cevada, aveia, centeio e trigo), leite, nuts (amêndoas, castanhas do Brasil, castanhas, 
castanha de caju, avelãs, macadâmia, nozes, noz-pecã, pinoli e pistache), amendoim, soja, 
glúten e látex natural, advertências essas que não constavam nos rótulos das embalagens 
dos produtos.

Esses produtos podem causar riscos à saúde em pessoas que têm alergias a um dos itens 
acima citados, intolerâncias ao glúten ou doença celíaca, podendo desencadear reações 
alérgicas leves a graves que são variáveis de indivíduo para indivíduo, e, em casos mais 
graves, levar a choque anafilático. Esse grupo de pessoas não deve consumir esses produtos.

A lista completa de produtos e fotografias, bem como os potenciais alérgenos e seus riscos 
à saúde podem ser encontrados em: https://www.leagel.com.br/recall/recall.pdf

A Leagel começou esta campanha de recall em 21 de julho de 2021 e até o momento 
não houve incidentes de consumo registrados. Lamentamos qualquer inconveniente que 
isso possa causar. Para solicitar reembolso ou substituição do produto gratuitamente, entre 
em contato diretamente com a loja onde adquiriu o 
produto da marca Leagel. A Leagel desenvolveu um 
procedimento para facilitar este processo com nossa 
base de clientes. 

Para qualquer outra dúvida ou preocupação, entre em 
contato conosco através do nosso e-mail dedicado 
leagel@leagel.com.br ou através de nossa linha  
direta de recall: 08000420510 (das 7h00 às 19h00 
de segunda a sexta-feira).

SETE LAGOAS, Brasil, 01 de agosto de 2021

LEAGEL EMITE ALERTA DE ALERGÊNICOS  
PARA PRODUTOS ROTULADOS INCORRETAMENTE

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | sexta, 03 de setembro de 202106 jornalismo@tribunadoparana.com.br


