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OLHO ELETRÔNICO
Radares: novos trechos de ruas de Curitiba com alto índice de acidentes terão fiscalização
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N

esta semana, em Curitiba, dois novos pontos da cidade passam
a ter fiscalização eletrônica
de trânsito. Os radares ficam
na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes com a Rua
Arnaldo Francisco Scremin,
no Atuba, e na esquina da
Ubaldino do Amaral e Amintas de Barros, no Alto da XV.
Em ambos, segundo a prefeitura, o alto índice de acidentes foi fator decisivo para
a implantação dos equipamentos, precedida pela redução de
velocidade em grande parte
das vias urbanas da capital.
A prefeitura explica que
os limites de velocidade não
são aleatórios, mas sim fruto
de estudos técnicos desenvolvidos pelas equipes da
Superintendência de Trânsito (Setran), com base em
dados de engenharia, movimentação de pessoas pelos
mais diferentes modais e
comportamentos adotados
no trânsito, bem como a
classificação das vias definida pelo Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
Além da velocidade, a fiscalização eletrônica tem o
objetivo de reprimir outros
comportamentos imprudentes e que comprometem a
segurança viária para motoristas, motociclistas, ciclistas
e pedestres.
No Atuba
Cruzamento que acumulou 30 acidentes de trânsito
no período de cinco anos, o
ponto de intersecção entre a
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes com a Rua
Arnaldo Francisco Scremin
terá radar que começa a fiscalizar hoje.
Serão fiscalizados os veículos que passarem pelas
duas vias, com diferentes
velocidades máximas permitidas. Pela Mascarenhas
de Moraes, o limite é de 60
km/h. Já pela Arnaldo Francisco Scremin, 50 km/h.
Segundo a Setran, velocidade excessiva é uma infração recorrente na Mascarenhas de Moraes, que está
recebendo reforço na sinalização de regulamentação de
velocidade.
Por sua vez, a Rua Arnaldo
Francisco Scremin faz parte
do eixo de ligação e escoamento de tráfego entre os
bairros Atuba e Bairro Alto,
o que a caracteriza como via
de 50 km/h.
Neste cruzamento, os
equipamentos de fiscalização
também estão programados
para registrar as seguintes
infrações de trânsito: avanço do sinal vermelho, parada
sobre a faixa de pedestres,

conversão obrigatória, conversão proibida e retorno
proibido.
Além do grande número
de acidentes, fator decisivo
à implantação do radar neste
cruzamento foi o alto fluxo
veicular e de pedestres, levando em conta um futuro
shopping nas proximidades.

do Amaral e Amintas de Barros, trecho que concentrou
101 acidentes em cinco anos.
No entorno estão localizados
hospitais e unidades de ensino, incluindo a Reitoria da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Neste cruzamento, os equipamentos vão fiscalizar limite de velocidade, avanço de
sinal, parada sobre a faixa de
pedestres e conversão obrigatória pela Rua Amintas de
Barros. Este é um dos princi-

No Alto da XV
A partir de amanhã entram em operação os radares
na esquina das ruas Ubaldino

pais acessos de saída da Área
Calma, além de escoamento
do transporte coletivo da região central para os bairros. Já
a Ubaldino do Amaral é a ligação entre os bairros Alto da
Glória e Jardim Botânico.
Para reduzir acidentes e insegurança no trânsito, a Setran
reforça que a prudência ao volante e o respeito aos limites de
velocidade indicados nas ruas
são obrigações dos motoristas,
de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB).

ATAS E EDITAIS

Radares sinalizados
Todos os pontos com fiscalização eletrônica em Curitiba
estão devidamente sinalizados, com placas, semipórticos
e legendas no pavimento (no
mínimo 100 metros antes do
radar). A lista completa com
os pontos de fiscalização eletrônica em funcionamento
pode ser consultada no site
da Setran. O mapa será atualizado sempre que necessário,
conforme o início de funcionamento dos radares.
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 23/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 26/11/21 ÀS 10H00

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber,
através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12,
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.
Local da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Curitiba-PR. Bairro Cajuru.
R. Thomaz David Borges, 744, Casa. Áreas totais: terr. de 328,50m² e constr. estimada no local 115,10m² (no RI consta 46,75m²).
Matr. 22.249 do 4º RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, da divergência de área verificada
no local com a mencionada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 23/11/2021, às 10:00h. Lance
mínimo: R$ 330.861,39. 2º Leilão: 26/11/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 235.326,38 (caso não seja arrematado no 1º
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá
efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado
das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição
do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos
imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou
11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

COMUNICADO PÚBLICO
UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS LTDA., empresa responsável
pela construção e administração da Necrópole Ecumênica
Vertical Universal (CEMITÉRIO VERTICAL DE CURITIBA),
solicita o comparecimento dos clientes abaixo relacionados, em
nosso escritório situado à Rua Konrad Adenauer, 940 - Tarumã,
no prazo de 30 dias contados da presente publicação, para tratar
de assuntos de seu interesse.
64071 ADAO LEOCADIO BATISTA
47033 ALAIDE BARBOZA
90821 ALEXANDRE CORREIA
CARRARO
16512 ALMIRO BECKER
97273 ALZIRA MARIA DE ARAUJO
1814663 ANATIELE DE LIMA GODOY
76008 ANTONIO CAMARGO DA SILVA
1719001 BENTO MARTINS
73306 CAETANO ANDRE CORSINO
57832 CELIA DE FREITAS BUENO
95000 CLOTILDE FRAGOSO DE
SOUZA
64418 DANIELLE SOUZA DOS
SANTOS
64856 DARCI ALVES DE SOUZA
75519 EDUARDO SOARES
RACHINSKI
70981 EFRAIM PONTES MACHADO
1715548 ELIZABETE CORREIA
CORDEIRO
1917637 EVARISTO ANTONIO DE
MELO

70075 FABIO GOMES FAGUNDES
DE LIMA
86542 GILSON ALVES MEDEIROS
DA SILVA
83348 JOAO CARLOS DE FREITAS
79055 JOSE ALEXANDRE DE MATOS
ZANANDREA
1722030 LUCIA GONZAGA DA SILVA
32877 LUCINETE DE JESUS SANTOS
58747 ODAIR PEREIRA DE ANDRADE
31606 PEDRO BUENO PALUSKI
78142 CARLITO RODRIGUES ROCHA
1711045 CRISLAINE APARECIDA DOS
SANTOS
75141 GLORIA RIBEIRO SARAF
1711509 HELINGTON PEREIRA DE
SOUZA
42871 IVONETE DA SILVA
45424 LEANDRO APARECIDO VINHA
28598 MARIA LOURENCO SANTANA
79903 OLIRA LACERDA MACEDO
75540 ROQUE VALTAIR PEREIRA DE
CAMPOS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do
Paraná Sindetran-PR, na qualidade de representante dos interesses da categoria e
devido a grande solicitação de seus filiados, convoca a todos, servidores filiados e
não filiados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
no município de Maringá, no salão da Associação dos Servidores Públicos do
Paraná – ASPP, cito a Av. Dona Sophia Rasgulaeff, 2450, Jardim Oásis, CEP: 87043260 no dia 13 de novembro de 2021 às 10:00 horas em primeira convocação e às
10:15 horas em segunda e última convocação para deliberar sobre a seguinte pauta:
a) Avaliação dos projetos da Autarquia em relação aos servidores, qualidade dos
serviços prestados a população e valores das taxas cobradas x custo Detran-PR;
b) Decidir pelo ingresso de ação judicial referente às atividades delegadas aos
Despachantes de Trânsito no Estado do Paraná através da lei 17682/2013 e demais
normas infralegais; c) Decidir pelo ingresso de ação judicial referente às atividades
delegadas aos CFCs no Estado do Paraná através da portaria 806/21 do Diretor
Geral do DETRAN/PR; d) Definir mobilizações para o mês de dezembro a fim de que
se cumpra os compromissos do Governo do Estado com os servidores do DetranPR; e) Análise da conjuntura política de 2022; f) Outros assuntos de interesse da
categoria.
Foz do Iguaçu, 05 de novembro de 2021.
Denis Agusto Buss Barua
Presidente do SINDETRAN-PR

CURITIBA - 2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Mariana Carvalho Pozenato Martins - Oficial - CPF 008.419.589-47
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603, 10º Andar - Fone: 41 3024-0512
Curitiba - Paraná CEP: 80.430180
Horário das 08:30 às 17:00 hrs - Site: www.2ricuritiba.com.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO QUINZE DIAS
Mariana Carvalho Pozenato Martins, Oficial do 2° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de
Curitiba, Estado do Paraná
NOTIFICA BRUNO WOSNIAK e MARIA ARACY PINTO, não encontrados nos endereços: a) Rua
Coronel Vergínio Leinig de Mello, 438 e b) Rua José Bajerski, 549, bairro Abranches, nesta cidade,
para querendo se manifestem na condição de confrontantes sobre a retificação da descrição do
imóvel da matrícula 59.114 que se refere ao lote 45 da Planta Krasinski, bairro Abranches, nesta
cidade, com indicação fiscal 91.056.012.000, localizado na rua José Bajerski, 565, de propriedade
da empresa N;V.K. Incorporadora Ltda, que confronta na linha oposta à frente (fundo) com o imóvel
fiscal de Bruno Wosniak e no lado esquerdo com imóvel de Maria Aracy Pinto, para quem olha
da rua José Bajerski o imóvel retificando. Os documentos apresentados ficam franqueados para
exame e extração de cópias pelos notificandos; aos quais é concedido o prazo legal de quinze (15)
dias após a segunda publicação deste edital, para, querendo, apresentar impugnação.
O presente edital é publicado duas vezes (em dois dias seguidos), e transcorrido o prazo legal de
quinze (15) dias da segunda publicação, e não havendo impugnação será lançada a averbação
retificatória na matrícula 59.114, deste serviço (Protocolo do requerimento de retificação 360.783).
Curitiba, 29 de outubro de 2021.
MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS
Oficial do Registro
José Marcos de Castro
Escrevente Substituto

