
Juvenal João Abel 
Marques, 72 anos, 
sepultamento hoje, 
no Crematório 
Vaticano (Almirante 
Tamandaré).
João dos Santos 
Netto, 84 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial 
Colônia Orleans.
Ana Pereira 
Barbosa, 83 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
do Santa Cândida.
Luiz Pereira de 
Lara, 59 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Memorial 
da Vida (São José dos 
Pinhais).
Alcione Benjamin 
Cardozo, 80 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal 
do Água Verde.
Felipe Vicente Preste 
Taborda, 27 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial 
de Umbará.
Maria Oliveira 
Ribeiro, 63 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Jardim 
da Saudade I.
Ilda Magalhães, 86 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim Independência 
(Araucária).
João Omar 
Antoniacomi, 65 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial São Marcos.
Paulo Venâncio da 
Rocha, 69 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial 
Colônia Orleans.
Elói Andrzejewski, 51 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Pedro Fuss (São José 
dos Pinhais).
Maria Inez Spinelli 
Carmona, 82 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vertical.
Tiago César Ribeiro 
dos Santos, 34 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal da Fazenda 
Rio Grande.
Dário de Araújo 
Filho, 89 anos, 
sepultamento hoje, 
no Crematório 
Vaticano (Almirante 
Tamandaré).
Alzira da Trindade, 97 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal da Fazenda 
Rio Grande.
Rachel Weigert 
Nascimento, 89 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim (São José dos 
Pinhais).
Aracy Freire de Souza 
Proença, 90 anos, 
sepultamento ontem.
Albina Franzoi, 88 
anos, sepultamento 
ontem.
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BAITA SUSTO
Bebê é socorrido de helicóptero após grave acidente em Colombo

Um grave acidente ontem 
à tarde deixou um bebê 
de 10 meses e a mãe 

feridos em Colombo, região 
metropolitana de Curitiba, na 
Rua Francisco Appel, em fren-
te ao Parque Linear. Segundo 
informações do local, um 
carro capotou por volta das 
12h20, após o motorista, pai 
da criança, se perder em uma 
curva. A criança é um menino 
e estava na cadeirinha, mas há 
suspeita de que ele tenha se 

machucado quando populares 
tentaram desvirar o veículo. O 
bebê foi levado para o hospital 
no helicóptero do Batalhão de 
Operações Aéreas da Polícia 
Militar (BPMOA).

Segundo a equipe do Siate, 
do Corpo de Bombeiros, a ca-
deirinha pode ter protegido o 
bebê, mas a tentativa dos mo-
radores para desvirar o carro 
e tirar as vítimas pode ter le-
sionado o fêmur da criança. A 
suspeita é de que o osso tenha 

quebrado. Já a mãe do menino 
foi socorrida com suspeita de 
fratura no cotovelo. O moto-
rista teve ferimentos leves. 

“Entrou pra nós a ocorrên-
cia de capotamento. Fazendo 
uma avaliação do menino de 
dez meses verificamos que a 
fratura pode ter ocorrido na 
retirada desesperada da víti-
ma. Ele estava na cadeirinha 
e, na tentativa de retirada, na 
puxada, ele pode ter sofrido 
a fratura”, explicou o cabo 

Lima, do Corpo de bombeiros.
O acidente foi quase em 

frente à casa da Tatiane Mar-
quezine, moradora da região. 
“Ele não venceu a curva, de-
pois de uma descida, e bateu 
num Fox. Já é a terceira vez 
que acontece isso. Aqui está 
muito perigoso, a gente pre-
cisa de lombada porque tem 
muitas crianças, tem o parque. 
Acontece de tudo e a gente se 
preocupa com os nossos fi-
lhos”, reclama.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

PROJETO RESIDENCIAL X13 SPE LTDA, CNPJ 
26.410.957/0001-08, torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Instalação para CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL BALTIMORE a ser implantada À RUA 
CACTUS, 342, ARAUCÁRIA/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

PROJETO RESIDENCIAL X13 SPE LTDA, CNPJ 
26.410.957/0001-08 torna público que requereu do 
IAT, a Licença de Instalação para CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL BALTIMORE a ser implantada À RUA 
CACTUS, 342, ARAUCÁRIA/PR.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 16 de setembro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 28 de setembro de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos da cédula de crédito bancário de 22/07/2019, cujo emitente AMPLA PRODUTOS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ/MF sob nº 06.320.484/0001-32, a garantidora/proprietária OPTA ORIGINAIS GRÁFICOS 
E EDITORA LTDA, CNPF/MF nº 77.621.373/0001-04 e seus Avalistas Lie Tji Tjhun, CPF/MF sob nº 275.540.079-04, e Ricardo 
Augusto Lie, CPF/MF sob nº 044.378.349-76, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.958.751,81 (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos - atualizados 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio destinado à habitação coletiva e serviço vicinal, em alvenaria, 
com dois pavimentos, com a área global de 1.248,82m², e seu respectivo lote de terreno, com a área total de 616,30m², situado na 
Rua João Batista Berno, nº 164 -  Curitiba/PR, melhor descrito na matrícula nº 8.020 do Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição de 
Curitiba/PR”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 1.769.288,16 (Um Milhão Setecentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos - nos termos do 
art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 
24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (17126_GM_1474-10).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº 124/2021 - TOMADA DE PREÇOS N° 06/2021

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALÃO, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 154/2021, 
de 15/06/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar no dia 23 de setembro de 2021, às 08:30:00 horas, no endereço, RUA 
GERALDO VIEIRA, 410, PINHALÃO-PR, a reunião de recebimento e abertura 
das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação 
Nº 06/2021-TP na modalidade TOMADA DE PREÇOS.
Informamos que a íntegra do Edital poderá ser solicitada através do 
e-mail: licita03@pinhalao.pr.gov.br ou pelo site: https://e-gov.betha.com.br/
transparencia/01037-031/con_licitacoes.faces
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
TST (TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO).

Critério de Julgamento: Empreitada por preço global (material e mão-de-
obra), tipo MENOR PREÇO.

Pinhalão, 02 de setembro de 2021.
GUILHERME HENRIQUE BARBOSA MARTINEZ - Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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