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ATENÇÃO REDOBRADA
“Bebida batizada” em open bar faz 26 mulheres passarem mal em baladas de Curitiba

O Ministério Público do 
Paraná (MP-PR) está 
apurando o que levou 

26 mulheres a consumirem 
bebidas alcoólicas adultera-
das em quatro bares diferen-
tes de Curitiba. Ao ingerirem 
o líquido, as vítimas passaram 
mal e algumas delas chega-
ram a ficar desmaiadas por 
duas horas. A princípio, não 
se trata do golpe “Boa Noite 
Cinderela”, que usa substân-
cias ou medicamentos que 
atuam no sistema nervoso 
central e deixam a pessoa de-
sorientada, desinibida e sem 
consciência dos seus atos.

De acordo com as denún-
cias, as mulheres informaram 
sintomas como tontura, difi-
culdades para andar, cansaço 
e náuseas. Inclusive, as que 

ficaram desacordadas estão 
recebendo acompanhamento 
psicológico.

Em relatos, três universi-
tárias contam que tomaram 
taças de gin com energético, 
bebida oferecida gratuita-
mente às mulheres em noi-
tes com open bar de algumas 
baladas de Curitiba e Região 
Metropolitana. Nestas oca-
siões, todas as mulheres po-
diam tomar quantos gins qui-
sessem até um determinado 
horário, no caso, às 20h30.

Em 15 minutos após inge-
rirem os drinques, elas mal 
respondiam ao que era per-
guntado, permaneciam com 
os olhos arregalados, sem 
conseguir formular frases 
ou raciocinar. Estavam sem 
forças para andar, falar e en-

contravam-se praticamente 
desmaiadas, sem conseguir 
se levantar. Por volta das 22h, 
elas começaram a vomitar em 
quantidade excessiva. 

Os casos ganharam reper-
cussão quando 20 ocorrên-
cias foram relatadas na última 
semana de outubro. A partir 
disso, o MP-PR vai tentar 
buscar respostas quanto a 
responsabilidade dos estabe-
lecimentos, motivação e de 
que forma os suspeitos estão 
agindo para abordar as mu-
lheres. Os bares não tiveram 
os nomes divulgados.

Exame toxicológicos
Exames toxicológicos fo-

ram realizados, mas os resul-
tados ainda não ficaram pron-
tos. No entanto, no primeiro 

momento foi descartado o 
uso do “Boa Noite Cindere-
la”, que induz ao sono pouco 
tempo após a ingestão.

Medicações como o Fluni-
trazepam, Ácido Gama Hidro-
xibutírico (GHB) – que pode 
diminuir o nível de consciên-
cia da pessoa – e a Cetamina 
são alguns dos compostos uti-
lizados no golpe.

Orientações
A forma mais eficaz de se 

evitar todo tipo de golpe na 
balada é ter atenção, a todo 
momento. Caso você seja ví-
tima, ou presencie, este tipo 
de crime, procure, primeira-
mente, atendimento médi-
co. Depois, com a cópia do 
prontuário, realize Boletim 
de Ocorrência, solicitando 

um exame toxicológico para 
saber a substância a que foi 
submetida. E caso tenha co-
nhecimento de alguma víti-
ma, ligue imediatamente para 
o 190, e em casos de denún-
cia anônima, para 181.

DICAS

Evite aceitar bebidas 
oferecidas por estranhos
Se possível não deixe o 
copo em mesas
Frequente ambientes 
acompanhados de amigos.
Bebida de graça em balada 
quase sempre não tem boa 
procedência. Cuidado!

Minoru Ogata, 82 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Iguaçu.
Maria Odete Krukowski, 
86 anos, sepultamento  
hoje, no Cemitério Paroquial 
Santa Cândida.
Lindolfo Knauth, 84 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal de 
Contenda.
Cidrak Elias Carneiro,  
92 anos, sepultamento  
hoje, no Cemitério  
Municipal do Boqueirão.
Lauri Custódio de Oliveira, 
62 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério São 
Roque (Piraquara).
Mário Higashi, 77 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Lúcia Elena Tiosso 
Batistetti, 55 anos, 
sepultamento hoje.
Ari Ferraz, 79 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Senhorinha de Andrade 
Krynski, 83 anos, 
sepultamento hoje,.
André Garcia, 30 anos, 
sepultamento hoje.
Ana Clara May de Oliveira,  
2 dias, sepultamento hoje.
Alverina Soares da Rosa,  
94 anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Maria da Luz Amaral Santos, 
81 anos, sepultamento hoje.
Ermínio de Jesus, 85 anos, 
sepultamento hoje.
Josefa Mafa, 70 anos, 
sepultamento hoje.
Ana José Romão, 78 anos, 
sepultamento hoje.
Maria Augusta Bolsanello, 
73 anos, sepultamento  
hoje, no Cemitério 
Jardim da Saudade I.
Terezinha Cristina Alves,  
78 anos, sepultamento hoje.

FALECIMENTOS

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

1º ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021 – PMG

OBJETO: EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL E VERTICAL, PAISAGISMO (CALÇADAS EM PAVER 
E GRAMA), DRENAGEM, CICLOFAIXA E TERRAPLANAGEM EM UM 
TRECHO COM EXTENSÃO DE 640,00 (SEISCENTOS E QUARENTA) 
METROS, NA AV. RUI BARBOSA (TRECHO ENTRE A AV. DAMIÃO 
BOTELHO DE SOUZA E AV. JOÃO GUALBERTO), NO MUNICÍPIO DE 
GUARATUBA/PR.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
GUARATUBA, designada pela Portaria nº. 13.040/2021 TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento de quantos possam se interessar:
ERRATA – ALTERAÇÃO DA DATA DE RELIZAÇÃO, DO VALOR MÁXIMO, 
DAS PLANILHAS E DOS ANEXOS
• RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 e 02: deverão ser 
protocolizados junto ao Protocolo Geral do Município á Rua Dr. João 
Cândido, nº. 380 – Centro – Guaratuba – PR, até o dia 10 de dezembro de 
2021 às 11h00min (onze horas).
• ABERTURA DOS ENVELOPES E INICIO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 10 de dezembro de 2021 a partir 
das 13h00min (treze horas). 
O Edital retificado estará disponível no portal do Município (www.portal.
guaratuba.pr.gov.br).

Guaratuba, 17 de novembro de 2021.
Patricia I. C. Rocha da Silva

Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 23075.043299/2021-51
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/21 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Serviços de retirada de forro de madeira e fornecimento e instalação de ele-
trocalha no Edifício do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná 
(2.503,56 m2). TIPO: Maior desconto. DATA DE ABERTURA: 15/12/21, às 09h00min. 
LOCAL: site https://www.gov.br/compras/pt-br. O Edital está disponível no site supra-
citado. Informação: licita@ufpr.br. Curitiba, 19 de novembro de 2021. Sandra Mara 
Reis dos Santos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO No. 24/2021 – Sistema de Registro de Preços 
– Aquisição de produtos para saúde com entregas parceladas.
Abertura: 02/12/2021 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 5.229.282,72
Autorização: Aquiles Takeda Filho – Presidente do Conselho 
Deliberativo do Consórcio. Data da Autorização: 16/11/2021
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e
www.consorcioparanasaude.com.br
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – 
Curitiba – Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 20/2021.

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Comissão 
Permanente de Licitação, de conformidade com as Leis Federais n.º 
8.666/93 e 8.883/94, torna público que se encontra a disposição dos 
interessados, a partir da data da publicação deste, o Edital de Tomada 
de Preços Contratação de profissional liberal da área de Arquitetura 
e Urbanismo (pessoa física) para prestação de serviços técnicos de 
arquitetura, bem como para prestação de serviços de assessoria e 
consultoria em arquitetura e urbanismo no município de Sapopema /Pr.  
O início de abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 06/12/2021 
na Sala de Reuniões da Prefeitura, localizada na Av: Manoel Ribas, 858 
- centro. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no 
site www.sapopema.pr.gov.br , dúvidas e esclarecimentos através do email: 
licitacoessapopema@yahoo.com.br, telefone 43 3548-1383. Sapopema, 
19 de Novembro de 2021. Paulo Maximiano de Souza Junior- Prefeito 
Municipal

MRV & MRL PARANA INCORPORACOES LTDA.
CNPJ/MF: 34.085.841/0001-60 - NIRE: 41209081612

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIAS  REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
A Reunião de Sócias da MRV & MRL PARANA INCORPORACOES LTDA., instalada com a presença de suas 
sócias, representando a totalidade do capital social, presidida pelo Sr. Raphael Rocha Lafeta, representando a sócia 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.(“MRV”) e secretariada pela Sra. Junia Maria de Sousa Lima Galvão, 
representando a sócia MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. (“MRL”), realizou-se às 09:45 horas do dia 09 de 
novembro de 2021, na sede social da Sociedade na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Sete de Setembro, 
nº 4476, Conj 303; Andar 03; Cond Business Tower Ed, Bairro Batel, CEP 80.250-085.Ordem do dia: (a) redução de 
capital social; e (b) alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes 
deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a redução do capital social da Sociedade: 
Reduzir o capital social, atualmente de R$ 7.822.487,00 (sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta 
e sete reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma redução, portanto, de R$ 7.812.487,00 (sete milhões, oitocentos e 
doze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, sendo 
este valor totalmente restituído às sócias, em moeda corrente nacional. (b) aprovar a alteração da Cláusula 5ª do 
Contrato Social da Sociedade:  em decorrência da deliberação supra, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
“CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalmente integralizado, em 
moeda corrente nacional e dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas 
entre as Sócias: 1- Com 99% (noventa e nove por cento) – MRV Engenharia e Participações S.A.: 9.900 (nove mil e 
novecentas) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais); e  2- Com 1% (um por 
cento) – MRL Engenharia e Empreendimentos S.A.: 100 (cem) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) R$ 100,00 (cem 
reais). PARÁGRAFO PRIMEIRO - As quotas representativas do capital da sociedade são indivisíveis e não podem ser 
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso do(s) outro(s) sócio(s), cabendo a ele, em igualdade de 
condição, o direito de adquiri-las preferencialmente. PARÁGRAFO SEGUNDO - Cada quota do capital social representará 
01 (um) voto nas deliberações dos sócios e a decisão de cada sócio e/ou usufrutuário vinculará na votação tantos votos 
quantas forem as quotas de sua propriedade e de sua fruição.” Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da 
Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi assinada pelos presentes.  Curitiba/PR, 09 de novembro de 2021. Sr. Raphael Rocha Lafeta, Presidente da Mesa; 
Sra. Junia Maria de Sousa Lima Galvão, Secretária da Mesa. Sócias: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e 
MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.Raphael Rocha Lafeta  - Presidente da Mesa; Junia Maria de Sousa 
Lima Galvão - Secretário da Mesa. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Junia Maria de Sousa Lima Galvão; 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Raphael Rocha Lafeta; MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 
S.A - Junia Maria de Sousa Lima Galvão; MARCELO PAULINO SANTANA - Administrador.; JUNIA MARIA DE SOUSA 
LIMA GALVÃO - Administrador.
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