
DOBRO DE 
VAGAS PRA 
FAZER RG

Depois de constantes 
reclamações sobre 
a dificuldade de se 

conseguir uma vaga agen-
dada para fazer a 1.ª ou a 2.ª 
via do registro geral (RG), 
a Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) afirmou que dobrou 
o número de vagas mensais 
para o atendimento presen-
cial desde ontem. São 9.200 
vagas por mês, mais que o 
dobro comparado às 4.400 
vagas atuais.

Um dos principais ob-
jetivos é atender os casos 
de pessoas que tenham ur-
gência para obtenção do 
documento que é solicitado 
para um emprego, questões 
médicas, negócios, viagens, 
entre outros. Com as novas 
vagas, não haverá a necessi-
dade de agendamento pela 
internet, exclusivos para es-
ses casos. Os atendimentos 
dos casos de urgência serão 
feitos no Posto Central, das 
8h às 18h, por ordem de 
chegada.

“Estamos deslocando pa-
piloscopistas de outras áreas 
para atenderem a população 
que necessita de atendimen-
to presencial. Estas medidas 
não têm prazo para acabar e 
consequentemente devem 
desafogar o agendamento 
online dos casos sem urgên-
cia comprovada”, afirma o 
delegado Marcus Michelot-
to, diretor do Instituto de 
Identificação do Paraná.

Urgência
São considerados casos 

de urgência as situações em 
que o cidadão não pode es-
perar para tirar ou renovar 
o RG. A partir de agora não 
precisa realizar agendamen-
to, somente a apresentação 
de um comprovante que 
demonstre a urgência de 
emissão e os documentos 
obrigatórios, como Certidão 
de Nascimento, Documento 
de Identidade original do 
responsável e/ou Certidão 
de Casamento.

Para atender o público, 
o Instituto de Identificação 
irá começar a atender tam-
bém aos sábados, somente 
para agendamento online. 
Serão disponibilizadas 200 
vagas por dia, com horário 
de atendimento entre 8h e 
14h. Esta disponibilização 
será aberta todas as quintas-
-feiras no site da PCPR.

Atendimento via  
agendamento online:

Segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 19h30.

Sábado, das 8h às 14h.
Atendimento de casos 

de urgência:
Segunda a sexta-feira, das 

8h às 18h.
Serviço
IIPR Posto Central – R. 

Pedro Ivo, 386 – Centro, 
Curitiba

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED DESBRAVADORA LTDA - 
UNICRED

DESBRAVADORA
CNPJ n.º 01.039.011/0001-48 NIRE: 42400012914

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Unicred Desbravadora Ltda - 
UNICRED DESBRAVADORA, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 13, caput, do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta 
data são em número de 13.666 (treze mil, seiscentos e sessenta e seis), 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 22/11/2021 (vinte e dois de novembro de dois mil 
e vinte e um), às 17 (dezessete) horas, no Auditório do Ed. Lazio 
Executivo na Av. Porto Alegre – 427D – Centro – CEP: 89802-130, nesta 
cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados; em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a 
presença da metade dos associados mais um, ou em terceira e última 
convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que 
compõem a ordem do dia:

1. Alteração do Estatuto Social visando:

a) no artigo 1º:

a.1) adequação do conceito de área de ação e ampliação da referida 
área, incluindo o município de Aracaju, do estado de Sergipe e o 
município de Salvador, do estado da Bahia;

a.2) inclusão de definição de área de admissão;

b) no artigo 3º: adequação das condições de admissão;

c) no artigo 48: alteração do percentual das sobras a ser distribuído 
para o Fundo de Reserva e para o Fundo de Assistência Técnica 
Educacional e Social (FATES).

2. Outros assuntos de interesse do quadro social (de caráter não 
deliberatório).

NOTAS

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de 
acomodações.

2. O ingresso e a permanência dos cooperados na assembleia 
estarão sujeitos à observância das normas em vigor, de 
enfrentamento à COVID19, inclusive será necessário o uso de 
máscara.

Chapecó (SC), 04 de novembro de 2021.

Marcos José Karpinski
Presidente

Hexion Química do Brasil 61.460.150/0015-78 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de Curitiba a Licença Ambiental de 
Operação número 21000074, válida até 30/04/2025 
para Fabricação de outros produtos químicos não 
especificados anteriormente e fabricação de adubos 
e fertilizantes, exceto organo-minerais, situada à Rua 
Cyro Correia Pereira, 2525 CIC Curitiba PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE LEILÃO N° 1/2021 -
Processo SEI PF nº 08385.020845/2019-74. 

A UNIÃO, por intermédio da Superintendência Regional de Polícia Federal no 
Paraná, torna pública a realização de leilão para venda em hasta pública dos 
veículos oficiais do patrimônio da Polícia Federal, localizados em Curitiba/PR. A 
sessão pública se realizará em 24/11/2021, às 10h (horário oficial de Brasília), 
por intermédio do Leiloeiro Daniel Elias Garcia no site www.danielgarcialeiloes.
com.br. A cópia completa do Edital poderá ser obtida na Internet, nos sites www.
pf.gov.br e www.danielgarcialeiloes.com.br. O Edital poderá ser lido na 
sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em horário 
comercial. Bens: veículos e sucatas.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5 
COMISSÃO GENERAL PLÍNIO TOURINHO

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2021 CRO 5 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: Adequação do Subsolo da Seção de Fiscalização de Produtos 
Controlados da 5ª Região Militar Curitiba/PR . Valor Estimado da 
Contratação: R$ 475.416,97. Entrega dos envelopes: Até às 8h15, do dia 25 de 
novembro de 2021. Sessão Pública: Às 9h00, do dia 25 de novembro de 2021, 
na CRO 5, na rua 31 de março, 3018, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR. 
Informações: (41) 3592 4130 www.gov.br/compras/pt br/. Curitiba, PR, 10 de 
novembro de 2021. JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR Tenente 
Coronel , Ordenador de Despesas da CRO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT torna 
público o aviso de Solicitação de Renovação da Licença de Operação n° 1023/2011 
- Renovação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, relativa ao Complexo de 05 Pontes (sobre os Canais Leste e 
Oeste do rio Paraná, Rio Amambaí, Ribeirão do Veado e Lagoa do Jacaré) e seus 
respectivos acessos rodoviários, próximo à localidade de Porto Camargo, na Divisa 
PR/MS, e com interceptação do Parque Nacional da Ilha Grande.

JOÃO FELIPE LEMOS CUNHA
Coordenador Geral de Meio Ambiente

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

                                      O Presidente da ADCAP – Associação 
dos Profissionais dos Correios, Núcleo Regional do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Capítulo V, Seção I, Art. 
17, inciso III do Estatuto vigente, convoca todos os Associados, que 
estejam em diascom suas obrigações sociais, para a Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada de forma virtual em aplicativo que será 
divulgado oportunamente, no dia 13 de dezembro de 2021 às 18h15 
em primeira convocação ou as 18h45 em segunda convocação, para

 1. Decidir sobre a proposta orçamentária, aprovada pelo 
Conselho Fisca, 
 para o próximo exercício de 2022;

Curitiba, 10 de novembro de 2021

LUIZ CEZAR ANDRIOLI BITTENCOURT
Presidente

Triênio 2019/2022

Concorrência SRRF09 nº 02/2021
O Chefe da Divisão de Programação e Logística da Superintendência Regional 
da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal (SRRF09), no uso das 
atribuições conferidas pelo parágrafo 9º, do art. 358, do Regimento Interno da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério 
da Economia nº 284, de 27/07/2020, torna público que, em cumprimento à 
decisão liminar do Mandado de Segurança nº 5051212-40.2021.4.04.7000/
PR, proferida pela 6ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, a 
licitação acima citada encontra-se suspensa.
OBJETO: Permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação 
e armazenagem de mercadorias em Porto Seco, a ser instalado no 
Município de Curitiba ou de São José dos Pinhais/PR. Processo 
10905.720019/2021-79. Maiores esclarecimentos pelo endereço eletrônico: 
<conc-portoseco.pr.curitiba@rfb.gov.br>, e pela página <https://www.gov.br/
receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-
br/2019/unidades-federativas-uf/pr/srrf09/2021/concorrencia-porto-seco-
curitiba-sao-jose-dos-pinhais>.

Gustavo Luis Horn
Chefe Dipol/SRRF09

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
DA 9ªRF

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.

DATA 1º LEILÃO 23/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 26/11/21 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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