
MORRE 
VIRA-LATA 
BENATO

A semana começou 
triste para quem 
trabalha na Rua da 

Cidadania de Santa Feli-
cidade. Morreu neste fim 
de semana o vira-lata Be-
nato, cachorro sem raça 
definida que foi mascote 
do local por vários anos. 
Considerado um com-
panheiro de trabalho, o 
animal chegava a partici-
par das aulas de ginástica 
junto com frequentado-
res da Rua da Cidadania.

A auxiliar de limpeza 
Isabel Aparecida da Sil-
va, que começou a tra-
balhar no local há cinco 
anos, era a mais próxima 
do cachorro. “Ele que me 
aceitou como compa-
nheira de trabalho. Onde 
você visse o Benato, po-
dia saber: era ali que eu 
estava fazendo limpeza”, 
lembra, emocionada. “Já 
chorei tanto hoje cedo 
que deu até dor de ca-
beça”, conta Bel, como é 
conhecida e tem a foto do 
cachorro no perfil do seu 
Whatsapp.

Ninguém sabe dizer ao 
certo a idade de Benato, 
que um dia apareceu na 
Rua da Cidadania e fez 
amigos. Também conhe-
cido por alguns como 
Cabeção e Amarelão, ele 
escolheu o local para ser 
a sua casa e as pessoas 
que lá trabalham como 
família.

Bel estava de férias 
quando recebeu a notí-
cia da morte do amigo, 
ontem pela manhã, e se 
prontificou a recolher a 
casinha e as roupas dele 
para doação. “Era um bi-
cho maravilhoso. Vai ser 
difícil voltar a trabalhar 
e não ter ele perto de 
mim”, define.

Acolhido pela comuni-
dade, Benato foi castrado, 
tomava banho uma vez 
por mês e fazia consultas 
médicas periódicas. Ido-
so, o animal teve compli-
cações no baço no início 
do semestre e, a seguir, 
desenvolveu nódulos na 
garganta. Abatido pela 
doença, foi submetido a 
eutanásia.

Quem também vai sen-
tir falta do mascote é o 
chefe do Núcleo da De-
fesa Social na Regional, 
João Batista dos Santos. 
“Quando não estava com 
a Bel, era aqui na frente do 
nosso Núcleo que ele fica-
va. Tanto que a casinha e 
o pote de comida estavam 
aqui. Estava sempre aler-
ta, era nosso parceiro. Já 
entrou para a história da 
Rua da Cidadania de San-
ta Felicidade”, destacou 
emocionado.

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

HENKEL LTDA. CNPJ 02.777.131/0022-30 torna público 
que recebeu do IAT, a Licença de Operação para Comércio 
Atacadista de Produtos Químicos e Petroquímicos, exceto 
Agroquímicos instalada a Estrada PR 025, Km 6,75 s/n – 
Campo Largo da Roseira – CEP 83183-000 - São José dos 
Pinhais / PR. 

COMUNICADO

Tendo em vista o encerramento das minhas atividades 
profissionais, comunico aos pacientes interessados, que 
os prontuários estarão disponíveis para retirada na Avenida 
João Gualberto, 1342 / Sala 1813 - Juvevê - Curitiba - 
Pr.,nos dias 16/11/2021 e 18/11/2021, das 9 às 11 horas e 
14 às 17 horas. 

Dra Nilce Mitiko Honda Maekawa CRM/PR 6434

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 100/21 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 DE NOVEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 103/21 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO E POLPAS DE FRUTAS CONGELADOS PARA OS SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23 DE NOVEMBRO DE 
2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Os Instrumentos Convocatórios e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no 
site do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e também no site do Banco do 
Brasil www.licitacoes-e.com.br. 

Curitiba, 09 de novembro de 2021. DARCI PIANA. Presidente do Conselho Regional. 

 

SAPOPEMA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ nº 31.371.665/0001-35 - NIRE 41300301956

Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14/09/2021
1. Data, Hora e Local: 14/09/2021, às 14h00, por teleconferência. 2. Convocação e Presença: Presente a totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensada a convocação. 3. Mesa: José Artemio 
Totti - Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. 4. Ordem do Dia: Aumento do capital social 
da Companhia por meio da subscrição e integralização de ações preferenciais do Investidor, nos termos definidos na 
presente ata. 5. Deliberações: Deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia, nos 
termos da Cláusula 8.1 e seguintes do Acordo de Acionistas e dentro do limite das Contribuições Futuras Adicionais, no 
valor de R$ 80.000.000,00, assim definido nos termos da Cláusula 8.2.6 do Acordo de Acionistas, mediante a subscrição e 
integralização, pelo Investidor, de 24.087.314 novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço unitário 
de emissão de R$ 3,32125045604966, fixados com base no Artigo 170, §1º, inciso II da Lei das S/As, conforme o Boletim de 
Subscrição constante do Anexo I. Desta forma, o capital social da Companhia passará dos atuais R$ 418.198.717,00 para R$ 
498.198.717,00 divididos em 163.261.171 ações ordinárias e 116.592.002 ações preferenciais. Assim, fica alterado o Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia 
é de R$ 498.198.717,00, divididos em 279.853.173 ações, subscritas e parcialmente integralizadas. As ações da Companhia 
estão divididas em 163.261.171 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 116.592.002 ações preferências, 
nominativas e sem valor nominal.”. Por fim, com o intuito de justificar a aprovação da chamada de capital, foi apresentado, a 
título informativo, o status das aquisições dos imóveis pela Companhia, nos termos do Anexo II. 6. Encerramento: Lavrou 
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Conselheiros: José Artemio Totti, Marcos Paulo 
Conde Ivo e Matheus de Barros Moura. José Artemio Totti - Presidente e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. 
Telêmaco Borba, 14/09/2021. Mesa: José Artemio Totti - Presidente da Mesa; Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. 
JUCEPAR: Certifico o Registro em 27/09/2021 sob o nº 20216548969. Protocolo: 216548969 de 27/09/2021. Leandro Marcos 
Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

SAPOPEMA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ nº 31.371.665/0001-35 - NIRE 41300301956

Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22/04/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 22/04/2021, às 09h30, por teleconferência. 2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que o Conselheiro Marcos Paulo Conde Ivo encaminhou suas 
instruções de voto, nos termos do Artigo 10º, p. 3º, do Estatuto Social. 3. Mesa: Presidente da Mesa: José Artemio Totti; Secretária 
da Mesa: Thais Caroline Oliveira Machado. 4. Ordem do Dia: Reeleição da Diretoria Executiva. 5. Deliberações: Discutidas as 
matérias da ordem do dia, tendo sido omitidas as informações confidenciais da Companhia, foram deliberadas as seguintes 
matérias: Aprovaram a reeleição da Diretoria Estatutária, com mandato de 01 (um) ano até a investidura de seus sucessores a 
serem eleitos pelo Conselho de Administração em 2022, os Senhores: a) Darlon Orlamünder de Souza, brasileiro, divorciado, 
engenheiro florestal, RG nº 6.080.105-3 (SSP/PR), CPF nº 030.837.579-30, residente e domiciliado no município de Telêmaco 
Borba/PR, com escritório na Avenida Brasil, 26, bairro Harmonia, para ocupar o cargo de Diretor Presidente; e b) Ricardo José 
Sartorio, brasileiro, casado, contabilista, RG nº 27.651.718-0 e CPF nº 274.221.088-19, residente e domiciliado no município de 
São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 3º andar, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro. Os 
membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse nesta data por meio da assinatura dos termos de posse que integram a presente 
ata, os quais serão arquivados na sede social da Companhia, afirmando que conhecem plenamente a legislação, e declararam, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados 
ou sob efeitos de condenação, a pena que os vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos 
do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Telêmaco Borba, 22/04/2021. José Artemio 
Totti (Presidente da Mesa), Marcos Paulo Conde Ivo, Matheus de Barros Moura e Thais Caroline Oliveira Machado (Secretária da 
Mesa). Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/04/2021, 
às 9h30 horas, lavrada em livro próprio. José Artemio Totti - Presidente da Mesa; Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária 
da Mesa. JUCEPAR - Certifico o Registro em 01/06/2021 sob nº 20213413922. Protocolo: 213413922 de 31/05/2021. Leandro 
Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

SAPOPEMA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ nº 31.371.665/0001-35 - NIRE 41300301956

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30/04/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2021, às 10h, por teleconferência. 2. Convocação e Presença: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estando dispensada a convocação. 3. Mesa: 
José Artemio Totti - Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. 4. Ordem do Dia: Aumento 
do capital social da Companhia por meio da subscrição e integralização de ações preferenciais do Investidor, 
nos termos definidos na presente ata. 5. Deliberações: Apresentada e discutida a matéria da ordem do dia, os 
conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia, nos termos da 
Cláusula 8.1 e seguintes do Acordo de Acionistas e dentro do limite das Contribuições Futuras Adicionais, no valor 
de R$ 50.000.000,00, assim definido nos termos da Cláusula 8.2.6 do Acordo de Acionistas, mediante a subscrição 
e integralização, pelo Investidor de 15.054.570 novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço unitário de emissão de R$ 3,32125045604966, fixados com base no Artigo 170, §1º, inciso II da Lei das 
Sociedades por Ações, conforme o Boletim de Subscrição constante do Anexo I. Desta forma, o capital social 
da Companhia passará dos atuais R$ 368.198.717,00 para R$ 418.198.717,00 divididos em 163.261.171 ações 
ordinárias e 92.504.688 ações preferenciais. Assim, fica alterado o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 418.198.717,00, 
divididos em 255.765.859 ações, subscritas e parcialmente integralizadas. As ações da Companhia estão divididas 
em 163.261.171 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 92.504.688 ações preferencias, nominativas 
e sem valor nominal.”; Por fim, com o intuito de justificar a aprovação da chamada de capital, foi apresentado, a título 
informativo, o status das aquisições dos imóveis pela Companhia, nos termos do Anexo II. 6. Encerramento: Lavrou 
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Conselheiros: José Artemio Totti, Marcos 
Paulo Conde Ivo e Matheus de Barros Moura. José Artemio Totti - Presidente e Thais Caroline Oliveira Machado - 
Secretária. Telêmaco Borba, 30/04/2021. Mesa: José Artemio Totti - Presidente da Mesa; Thais Caroline Oliveira 
Machado - Secretária. JUCEPAR: Certifico o Registro em 26/05/2021 sob o nº 20213207710. Protocolo: 213207710 
de 25/05/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

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

CEREJEIRA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ nº 30.367.996/0001-39 - NIRE 41.300.302.36-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2021
I. Data, Hora e Local da Realização: Aos 30/04/2021, às 10h00, por teleconferência. II. Composição da Mesa: José Artemio Totti - 
Presidente da Mesa e Thais Caroline Oliveira Machado - Secretária. III. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme Livro de Presença de Acionistas. IV. Publicações Prévias: Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
foi dispensada a publicação dos anúncios. Nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da 
convocação da Assembleia Geral. Nos termos do art. 294 da Lei n° 6.404/76, foi dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. 
V. Ordem do Dia: Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2020 e deliberar sobre a 
destinação do Lucro Líquido; e aumento de capital (AFAC); (b) reeleger os membros do Conselho de Administração para o mandato 
anual; e (c) fixar a remuneração dos administradores. VI. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura 
dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro 
conhecimento dos acionistas. VII. Deliberações Tomadas: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem 
do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade: (a) Aprovar por unanimidade e sem reserva, as contas da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020, no 
qual foi apurado um prejuízo líquido no valor de R$ 37.882,33. (i) aprovar o aumento de capital, mediante a integralização do 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), realizado em fevereiro de 2021, pela acionista Klabin S.A., no valor de  
R$ 38.000,00, com a emissão de 38.000 novas ações ordinárias, com a consequente alteração do Artigo Quinto do Estatuto Social 
da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 38.500,00, representado 
por 38.500 ações ordinárias, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 
(...)” (b) Reeleger os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 2022: José Artemio Totti, brasileiro, casado, engenheiro florestal, RG nº 9002269422 (SSP-RS), CPF nº 274.806.070-91, 
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, para ocupar o cargo de Diretor sem designação 
específica; e Marcos Paulo Conde Ivo, brasileiro, casado, economista, RG nº 28.804.466-6, CPF nº 220.481.088-65, com 
endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5º andar, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica. 
Os Diretores ora reeleitos tomarão posse por meio da assinatura dos termos de posse arquivados na sede social da Companhia 
e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e 
nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (c) Fixar a remuneração dos Administradores 
da Companhia no valor global de R$ 1.000,00, a ser dividida entre os membros da Diretoria em reunião do Colegiado.  
Os Diretores declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. VIII. Encerramento e Assinaturas: 
Lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: 
Presidente - José Artemio Totti, Secretária - Thais Caroline Oliveira Machado. Acionistas: Klabin S.A., por seus representantes 
legais Cristiano Cardoso Teixeira (Diretor Geral) e Marcos Paulo Conde Ivo (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores) 
e Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda., por seus representantes legais Cristiano Cardoso Teixeira (Diretor) e Marcos 
Paulo Conde Ivo (Diretor). Telêmaco Borba, 30 de abril de 2021. Mesa: José Artemio Totti - Presidente da Mesa; Thais Caroline 
Oliveira Machado - Secretária. JUCEPAR: Certifico o Registro em 10/06/2021 sob o nº 20213450917. Protocolo: 213450917 de 
01/06/2021. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

ACT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 
04.703.978/0001-70, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença Prévia para Industrializacao, 
Fabricacao e Comercio de Carvao Vegetal Ativado, 
a ser implantada Na Rua Eng. Sady Souza, 450 CIC 
Curitiba/PR.

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

POLYTRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 
01.337.269/0001-20, torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença Prévia para atividades de fabricacao, 
industrializacao e comercio de resinas e elastromeros, 
a ser implantada Na Rua Eng. Sady Souza, 450 CIC 
Curitiba/PR.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021
O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 28 do 
mês de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na Secretaria Municipal 
de Administração, estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº 005/2021, Tipo: Técnica e Preço, que tem por objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento 
de software, hospedagem, backup e atualização em nuvem, dos 
sistemas de Gestão Pública, para atendimento da Prefeitura Municipal e 
Câmara de Vereadores. Cópia do Edital e demais informações poderão 
ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação pelo fone/fax: 46 
- 3533.8300, pelo e-mail: licitacaosj@hotmail.com ou pelo site: www.
saojoao.pr.gov.br – Portal da Transparência.

São João, 05 de novembro de 2021.

CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO
Prefeito Municipal de São João

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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