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QUAL É O SEGREDO?
Especialista dá dicas preciosas para ter mais chances nos sorteios da Nota Paraná

A grande pergunta que as 
pessoas que colocam o 
CPF na nota têm é sobre 

a melhor estratégia para fatu-
rar o prêmio. O valor é igual 
em todos os estabelecimentos? 
É diferente comprar um pro-
duto em uma grande rede ou 
no mercadinho do bairro? E 
no posto de gasolina, com esse 
preço nas alturas, eu tenho 
mais chance? Material de cons-
trução ganha mais bilhetes?

Para responder essas ques-
tões e obter mais informações 
sobre os bastidores do sorteio 
que ocorre mensalmente, a 
Tribuna procurou a Marta 
Gambini, coordenadora do 
programa Nota Paraná. “Se 
gastar R$ 200 no posto de ga-
solina, são dois bilhetes, pois a 
cada R$ 100 gera uma chance. 
É muito comum as pessoas 
que pagam em dinheiro não 
pedirem nota aos frentistas. 
É a chance de ficar milionário 
indo embora”, disse Marta.

Confira o papo com a coor-
denadora do Nota Paraná que 
dá dicas preciosas para faturar 
o prêmio. Confira aí!

Onde é feito o sorteio?
Em Maringá. Fui convida-

da para ser a coordenadora 
do Nota Paraná e moro em 
Maringá. Fizemos 13 sorteios 
em Curitiba e tinha um custo 
mensal de deslocamento. Aí 
pedi e tive a autorização para 
fazer por aqui. A despesa para 
a Secretaria da Fazenda reduziu 
com essa mudança.

O sorteio é diferente de 
loterias devido ao formato. 
Como funciona?

É por um computador que 
fica no cofre da Delegacia da 
Receita Estadual. Ele foi fecha-
do agora na segunda-feira da 
semana passada e colocado em 
um envelope de segurança com 
lacre. Vai ser aberto somente no 
dia da próxima edição (09 de 
dezembro). Os auditores fazem 
foto de tudo com a presença de 
duas pessoas. Isso garante que 
nenhuma pessoa vai ter acesso 
ao computador e que possa ins-
talar um aplicativo que altere o 
resultado. Ele nem é conectado 
à internet, estilo a urna eletrô-
nica. É extremamente proibido.

Tem algum número que 
saiu mais vezes durante es-
ses seis anos de Nota Paraná?

Não tenho ideia, pois são 
números aleatórios. Usa-se a 
extração da Loteria Federal do 
sábado ou de quarta-feira. O bi-
lhete é liberado ao participante 
no máximo dois dias antes do 
sorteio, mas normalmente se 
libera antes. São milhares de 
combinações.

Quais são os casos que 
você lembra de ganhadores?

Um jovem de Curitiba de 
apenas 19 anos com um bilhe-
te ganhou R$ 1 milhão de reais. 

Teve gente com câncer que ven-
ceu e ajudou no tratamento e 
ainda um senhor de 85 anos que 
ganhou agora em novembro. Ele 
se tornou a pessoa mais velha a 
ganhar e vai fazer aniversário 
agora no fim de novembro.

O produto em si influen-
cia para o sorteio? Material 
de construção ganha mais 
bilhetes?

Não se considera, pois o que 
se leva em consideração é reco-
lhimento do ICMS da empresa. 
O mercadinho da esquina possi-
velmente vai ter menos público 
comparado a um hipermercado. 

Esse credito é dividido entre os 
CPFs e as notas doadas para 
instituições, ou seja, aquele que 
não pede na loja de material de 
construção não ajuda ninguém.

O combustível está caro 
e se for encher o tanque vai 
passar de R$ 200. Tem mais 
chance de ser sorteado?

Tem sim, pois dobram as chan-
ces. Se gastar R$ 200, são dois 
bilhetes, pois a cada R$ 100 gera 
uma chance. É muito comum as 
pessoas que pagam em dinheiro 
não pedir nota para os frentistas. 
Paga, vai embora e perde a chance 
de ser um milionário.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

A Oi S.A. e Oi Móvel S.A., Em Recuperação Judicial, em cumprimento ao Despacho Decisório 
n.º 363/2017/SEI/CPRP/SCP, proferido pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL nos autos do Processo nº 53508.003778/2016-00, vem a público, substitutivamente 
à Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda., notifi car aos usuários desta que a partir do dia 24/11/2021, 
as chamadas originadas na rede desta e destinadas à rede da Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão 
temporariamente suspensas por motivos de ordem regulatória e serão restabelecidas tão logo sejam 
dirimidos os problemas identifi cados.

Comunicado oi aos clientes Comunicado
Solicitamos o comparecimento do Sr Amilton 
Conerado Filho , CTPS número 123.XXX.578 série 
XX8, CPF: 125.XXX.588-28 à Empresa Segurpro, 
Rua Alferes Poli, 1471 no prazo de 48 horas para 
resolver assuntos do seu interesse. OBS: “alguns 
números dos documentos foram substituídos por X, 
para preservação dos dados pessoais”.

HIDRAU TORQUE IND. COM. IMP. E EXP. 
LTDA torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra – IAT a prorrogação da Licença de 
Operação até a data 28/09/2025, para Serviços 
de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento 
em Metais com Linha de Galvanoplastia – Rua 
Terra Rica, 327 – Centro – Pinhais - PR

JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 79.336.905/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas de JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia 30 de novembro de 2021, primeira convocação às 10:00 horas e em segunda 
convocação às 11:00 horas, na sede social à Rua Baltazar Carrasco dos Reis, nº 
1.472, na cidade de Curitiba, Paraná, para deliberarem a seguinte ordem do dia: A) 
Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; B) Outros assuntos de interesse 
social.

Curitiba-PR, 10 de Novembro de 2021.
JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

______________________________
HAROLD MALUCELLI

Diretor SuperintendenteTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 20/2021
OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de Registro de Preços, de mobiliário e 
tapetes para as unidades administrativas e áreas comuns do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, conforme especificações constante do Anexo 1 do Edital. 
PREÇOS MÁXIMOS: LOTE 1 - R$ 51.587,35; ITEM 3 – R$ 50.520,86; LOTE 
2 - R$ 31.249,26; LOTE 3- R$ 25.175,10; LOTE 4 – R$ 11.794,33; ITEM 13 - R$ 
58.092,00.    
DATA DE ABERTURA: 29 de novembro de 2021, às 10h00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.b
 O Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – Licitações 
do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras informações pelo 
e-mail licitacoes@tce.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ
1° SERVIÇOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS - LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES - Oficial do 
Registro. Rua Padre Anchieta, 2050 | Conj. 501 | 5° Andar | Curitiba | PR | CEP: 80.730-000 - Contato 
(41) 3022-1117 –  - EDITAL - Luis Flávio Fidelis Gonçalves, Oficial do titular@1ricuritiba.com.br
Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca da Capital Faz saber aos que o presente 
edital virem, que foi apresentado pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, um requerimento 
firmado em São Paulo/SP, datado de 30 de agosto de 2021, solicitando a intimação por Edital de 
CELESTE APARECIDA SILVA (CPF/MF n° 135.779.468-14), para quitar as parcelas em atraso 
referente ao instrumento particular de venda e compra de imóvel e financiamento com garantia de 
alienação fiduciária, registrada na matrícula nº 47.078 do Registro Geral desta Serventia, referente ao 
imóvel situado na Rua Padre Anchieta, n° 1.923, conjunto comercial 1.114, 11° andar, Edifício Anchieta 
Executive Center, em Curitiba/PR. Informo que as obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos e não pagos, calculados com base na projeção de débitos anexa ao aludido requerimento em 
01/11/2021, corresponde a R$ 9.143,00 (nove mil e cento e quarenta e três reais), sujeito à atualização 
monetária, juros de mora, despesas de cobrança, encargo, além das parcelas que se vencerem, tudo a 
ser calculado até a data do efetivo pagamento. Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de Vossa Senhoria, 
para que compareça, no prazo de 15 dias, contados a partir da data da terceira publicação deste edital, 
ao 1º Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, situado na Rua Padre Anchieta nº 2050, 5º andar, 
Edifício Helbor Offices Champagnat, Curitiba-PR, de segunda a sexta-feira das 08:30 horas as 17:00 
horas ou diretamente perante a instituição financeira onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
discriminado. Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria ciente de que o não cumprimento da referida 
obrigação no prazo mencionado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em 
favor do credor fiduciário Bradesco Administradora de Consórcios nos termos da Lei 
9.514/1997. Curitiba, 01 de novembro de 2021. 

LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES - Oficial do Registro. 
Para consultar a autenticidade, informe na ferramenta www.cartoriospr.com.br/validador o CNS: 08.325-3 e o código de 
verificação do documento: HS841A . Consulta disponível por 30 dias

 MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021.

O MUNICÍPIO de MARIÓPOLIS, torna público que às 09 horas do dia 29 DE 
NOVEMBRO DE 2021, na plataforma comprasnet endereço www.gov.br/compras/
pt-br , realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo 
com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL
(R$)

PRAZO
(DIAS)

MINI 
ESCAVADEIRA

01 279.000,00 180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser 
solicitados junto ao Pregoeiro Francisco Valdomiro Bueno, Paraná, Brasil - 
Telefone: (46) 3226-8100 - E-mail francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. A 
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.gov.br/compras/
pt-br , www.mariopolis.pr.gov.br e na. Rua 6, nº 1030, centro, CEP 85.525-000, 
Mariópolis - PR, das 08h as 11h30min às 13h às 17 horas.
Mariópolis, 12 de Novembro de 2021. 
Francisco Valdomiro Bueno 
Pregoeiro. 
Mario Eduardo Lopes Paulek 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

AVISO DE PATROCÍNIO
PROJETO DE PATROCÍNIO Nº. 001/2021-SMSAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETO: Projeto de patrocínio para angariar gêneros alimentícios em apoio 
ao Programa Banco de Alimentos e Programa Mesa Solidária, para produção 
de refeições e distribuição a pessoas de vulnerabilidade e risco social, dentro do 
Município de Curitiba/PR.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROPOSTAS): dia 09/12/2021 até às 
10h.
OS ENVELOPES deverão ser entregues no dia e horário citados acima, no 
seguinte endereço: Rua Dr. Pedrosa, 257, sala de reuniões, 1º andar, Centro – 
Curitiba/PR.
INFORMAÇÕES: Comissão de Projeto de Patrocínio, sita à Rua Dr. Pedrosa, 
257 – 6º andar, salas 601/602, Centro, Curitiba/PR – Tel: (41) 3350-3823 ou pelo 
e-mail: cplsmsan@curitiba.pr.gov.br.
Curitiba, 16 de novembro de 2021.

André Luiz da Motta Bezerra
Presidente da Comissão Especial 

de Projetos de Patrocínio

TRIBUNA | terça, 16 de novembro de 202110 jornalismo@tribunadoparana.com.br


