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Doações de roupas 
são importantes, 
mas há uma pe-

quena peça, muito im-
portante, mas que pou-
cas pessoas lembram de 
doar: meias. Por isso, 
o Núcleo Regional da 
Guarda Municipal (GM) 
do Boqueirão está arre-
cadando meias novas e 
usadas em bom estado, 
para adultos e crianças 
em situação de vulne-
rabilidade. As doações 
devem ser entregues 
na Rua da Cidadania do 
Carmo, que fica na Rua 
Marechal Floriano Pei-
xoto, 8.430, e atende das 
8h às 18h.

“Os moradores da 
nossa Regional são mui-
to participativos e, quem 
puder, com certeza vai 
querer dar também esta 
contribuição singela, 
mas importante”, diz o 
chefe no núcleo da GM, 
Vilson Stempinhaki. A 
Regional é subdividida 
em quatro bairros (Xa-
xim, Hauer, Alto Bo-
queirão e Boqueirão), 
onde vivem cerca de 
aproximadamente 200 
mil habitantes.

Solidariedade que gera 
saúde

A arrecadação faz 
parte da campanha Doe 
Meias, da Diretoria de 
Política Sobre Drogas da 
Secretaria Municipal da 
Defesa Social e Trânsito 
e está mobilizando todos 
os dez núcleos da GM. 
O objetivo é entregar as 
peças doadas para o pú-
blico beneficiado pelas 
ações sociais e de cida-
dania da Prefeitura de 
Curitiba.

“As pessoas fazem 
doações importantes 
de roupas, mas não de 
meias, que precisam es-
tar sempre secas e lim-
pas para garantir a saú-
de nos dias mais frios e 
também em outras épo-
cas do ano”, explica a 
gerente de Prevenção da 
SMDST, Ana Cancelier.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Celulose, Pasta de 
Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Guarapuava-PR, CNPJ 78.292.992/0001-65, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA, todos os trabalhadores, associados ou não 
desta entidade sindical, que estejam laborando nas empresas sediadas na base territorial deste 
sindicato, nos seguintes municípios; (Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Campo 
Mourão, Candói, Cantagalo, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Pinhão, Pitanga, Prudentópolis, 
Quedas do Iguaçu, Santa Maria do Oeste e Turvo), todos no Estado do Paraná, para assembleia 
geral extraordinária na sede administrativa desta entidade sindical, sito à Rua Cônego Braga, 
340 – Centro – Guarapuava-PR, em razão de caráter emergencial, tendo em vista a pandemia 
da covid-19, iremos respeitar o distanciamento social, com uso de mascara, álcool em gel, para 
preservar a saúde dos trabalhadores, evitando aglomeração, a assembleia e votação serão em 
horário estendido, ou seja, no dia 22 de Setembro de 2021,das 14:30hrs as 17:30hrs.                                                                             

ORDEM DO DIA:
a) - Leitura do edital de convocação.
b) - Preparação da pauta de reivindicação salarial 2021/2022.
c) - Aprovação, rejeição ou modificação da pauta.
d) - Autorização para a diretoria deste sindicato, negociar junto ao sindicato patronal a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2021/2022 e no caso de insucesso, impetrar dissídio coletivo.
e) - Outros assuntos de interesse da categoria.
f) - As votações serão realizadas através de escrutínio secreto.

Guarapuava - PR, 08 de Setembro de 2021
Renato Dezvnka

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Celulose, Pasta de 
Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Guarapuava-PR, CNPJ 78.292.992/0001-65, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA, todos os trabalhadores, associados ou não 
desta entidade sindical, que estejam laborando nas empresas sediadas na base territorial deste 
sindicato, nos seguintes municípios; (Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Campo 
Mourão, Candói, Cantagalo, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Pinhão, Pitanga, Prudentópolis, 
Quedas do Iguaçu, Santa Maria do Oeste e Turvo), todos no Estado do Paraná, para assembleia 
geral extraordinária na sede administrativa desta entidade sindical, sito à Rua Cônego Braga, 
340 – Centro – Guarapuava-PR, em razão de caráter emergencial, tendo em vista a pandemia 
da covid-19, iremos respeitar o distanciamento social, com uso de mascara, álcool em gel, para 
preservar a saúde dos trabalhadores, evitando aglomeração, a assembleia e votação serão em 
horário estendido, ou seja, no dia 22 de Setembro de 2021,das 14:30hrs as 17:30hrs.                                                                            

ORDEM DO DIA                                                               
a) - Leitura do edital de convocação.
b) -Autorização para o desconto da Contribuição Assistencial/Negocial 2021/2022, cujo valor 

será discutido na assembléia.
c) - As votações serão realizadas através de escrutínio secreto.

Guarapuava - PR,08 de Setembro de 2021.
Renato Dezvnka

Presidente

Concorrência Pública SPU nº 85/2021
1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via SECRETARIA 

DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, torna 
público que às 15 horas - horário de Brasília-DF, do dia 14 de Outubro de 2021, 
no endereço eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, representada por sua 
Comissão Permanente de Licitação, realizará sessão pública eletrônica para 
processo licitatório, sendo permitido o envio de propostas até às14h59, do 
mesmo dia, sendo este o prazo final para apresentação da documentação 
e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno dos imóveis 
da União a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na 
modalidade de CONCORRÊNCIA pela maior oferta, respeitado o preço 
mínimo a eles atribuído.

Item Localidade Endereço Matrícula Cartório Descrição Preço 
Mínimo

01 Morretes /
PR

R Cesar 
Alpendre 
s/nº - Vila 

Ferroviária - 
Rocio CEP 
83350-000

4.338

Cartório de 
Registro de 
Imóveis da 
Comarca 

de Morretes

Área de 
Terreno: 

15.449,00m
R$ 983.700,00

2. Ressalva:
Quanto à desocupação: O imóvel encontra-se ocupado conforme Relatório de 
Fiscalização Individual - RFI (SEI nº18531777). O terreno sofre uma ocupação 
indevida sendo constatado fotograficamente residências me alvenaria 
com alguns anexos em madeira, não sendo permitida a entrada para uma 
vistoria mais minuciosa ficando assim somente em análise de foto aéreas 
(SEI 18534730)
3. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos 
do Edital da Concorrência SPU nº85/2021.
4. Informações sobre a Concorrência SPU n.º 85/2021 poderão ser obtidas nos 
dias úteis, a partir de 13 de Agosto de 2021, no horário das 14h30 às 17 horas, na 
Superintendência do Patrimônio da União no Paraná no endereço Av. Cândido 
de Abreu, 344, 4º andar, Centro Cívico, Curitiba-PR, ou solicitadas por e-mail: 
alienacao.spupr@economia.gov.br ou via telefone no número (41) 3254-6365. 
Maiores informações estão disponíveis no site https://imoveis.economia.gov.br.

DÉBORA ARAÚJO MELLO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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EDITAL

JORGE SUSUMU SEINO, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca 
de Pontal do Paraná-PR, torna público pelo presente edital, para ciência 
dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 213, II, § 3º, da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que PAULO AMBRÓSIO, RG 
4.719.554-3/PR, CPF 464.844.779-49, prenotou neste Serviço Registral, 
o projeto de Retificação de Registro da descrição tabular, processado nos 
termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), 
do imóvel de sua propriedade, devidamente matriculado sob nº 31.604 do 
Serviço de Registro de Imóveis de Matinhos-PR, designado como Lote nº 
076 da Quadra nº 05 da planta VILA BALNEÁRIA PRAIA DE LESTE, 
localizado na Rua Romário Martins, nº 146, contendo a área de 405,00m². 
Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo dos 
proprietários dos imóveis confrontantes de matrículas nºs: 18.144 do SRI de 
Matinhos-PR, de propriedade de Beline Mantovani, CPF 361.336.558-87 
e sua esposa Aydê Santiago Mantovani; 12.577 do SRI de Matinhos-
PR, de propriedade de André Ricardo Alves, CPF 869.050.159-20; 2.248 
deste SRI de Pontal do Paraná-PR, de propriedade de Henderson Flavio 
Raimundo, CPF 003.823.669-99 e sua esposa Katia Domingues Lopes 
Raimundo; 29.379 do SRI de Matinhos-PR, de propriedade de Atacilio 
da Silva, CPF 231.719.529-04; 3.988 deste SRI de Pontal do Paraná-
PR, de propriedade de Valdenir Aparecido Gamba, CPF 045.461.748-
88 e sua esposa Marilda Monteiro Gamba, CPF 234.945.659-53; 9.172 
do SRI de Matinhos-PR, de propriedade de Paulo Alberto Hartin, CPF 
169.726.609-63 e sua esposa Nelzi Scarpin Hartin; 45.613 do SRI de 
Paranaguá-PR, de propriedade de Nelson Lauro Massaro Cordeiro, CPF 
144.378.309-97 e sua esposa Marly de Souza Massaro Cordeiro; ficam 
os proprietários dos imóveis confrontantes, NOTIFICADOS do inteiro teor 
dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, 
podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente 
os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação 
foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei 6.015/73, 
os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário, para 
exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 
da Lei 6.015/73, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na 
presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de 
registro. Portanto, as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 
1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar 
transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, 
finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro 
não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que 
anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais 
nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, 
§5°, da Lei 6.015/73. Havendo impugnação, esta deverá ser apresentada 
neste Registro, localizado na PR-412, nº 6675, sala 4, Balneário Leblon, em 
Pontal do Paraná-PR, durante o expediente, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da segunda e última publicação deste no jornal. Decorrido o 
prazo legal sem impugnações, será deferida a retificação pretendida. Segue 
abaixo croqui de localização da área. 
Pontal do Paraná, 25 de agosto de 2021. Jorge Susumu Seino, Oficial 
Titular.
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