
Louise Flores de Souza, 
19 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia 
Orleans.
Adriano da Silva, 47 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Memorial da 
Vida (S.J.Pinhais).
Donira Ferreira dos 
Santos Vieira, 55 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vaticano (Alm. 
Tamandaré).
Edmundo Ribeiro 
da Rocha, 94 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Iguaçu.
Jubety Maciel de 
Oliveira, 81 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Senhor 
do Bonfim (S.J.Pinhais).
Cornélia de Souza 
Garbuio, 92 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Grazia Sara Antonieta 
Riccio, 66 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Cleonice Silveira 
Cabocolino, 61 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Nadir Pelegrini 
Grazziotin, 82 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vaticano 
(Alm. Tamandaré).
Jonathan Adauto Ramos, 
31 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério São 
Gabriel (Colombo).
Igor Cristiano da Silva, 25 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal 
do Santa Cândida.
Alisson Ricardo da
Silva, 35 anos, 
sepultamento hoje.
Marlon Wilmar de 
Oliveira, 60 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal São 
Francisco de Paula.
Alfredo Ramos, 77 anos, 
sepultamento hoje.
Pedro Kalinowski, 87 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial 
do Abranches.
Sidney Alves Rodrigues, 
57 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim Independência 
(Araucária).
Marta Remuszka, 97 
anos, sepultamento hoje.
Maria Elza Bub, 71 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Vertical.
Antônio Carlos Cordeiro, 
61 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial Colônia Orleans.
Joaquim Lopes, 89 anos, 
sepultamento hoje.
Carmem Jesus Pichorim, 
75 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Pedro 
Fuss (S.J.Pinhais).
Noeli Zuleika Busato 
Ayub, 81 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Iguaçu.
Fernando Antônio 
da Costa, 57 anos, 
sepultamento hoje.
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CENA REPETIDA
Racha, perseguição, briga e tiros voltam 

a assustar no Parque Linear em Colombo

“Estamos cansados”. 
Este é apenas um dos 
sentimentos dos mo-

radores da região do Parque 
Linear, em Colombo, na Re-
gião Metropolitana de Curiti-
ba. O local que já virou notícia 
outras vezes na Tribuna, vol-
tou a ser palco de violência, 
irresponsabilidade e de medo, 
no último domingo. O que era 
para ser um ambiente de di-
versão e lazer para a popula-
ção, especialmente aos finais 
de semana, tem se tornado 
um cenário de terror e falta 
de segurança.

Em junho deste ano, a Tri-
buna mostrou o primeiro 
flagrante de racha de motos 
e aglomeração na região. Na 
época, os moradores já rela-
tavam o medo de frequentar 
o local. Já em agosto, houve 
o registro de agressão, de jo-
vens sem máscaras e rachas 
de motos.

Espaço de lazer para as fa-
mílias do município aberto no 
primeiro semestre de 2021, 
o Parque Linear contou com 
um investimento de quase R$ 
5 milhões e tem uma área de 
3,5 quilômetros de extensão.

De novo!
Mais violência e confusão 

foram registrados nos vídeos 
do último domingo. Neste dia, 
moradores filmaram um gru-
po de jovens se agredindo no 
Parque Linear e também, uma 
viatura da Polícia Militar per-
seguindo um motociclista.

Em outra cena, um rapaz 
empina uma moto, se dese-
quilibra e cai. A moto chega a 
atropelar o jovem e bater em 
outro rapaz que estava na rua. 
Mais adiante, a gravação ain-

da mostra policiais militares 
utilizando balas de borracha 
para dispersar os badernei-
ros do parque. Situações que 
se repetem, para o desespero 
de quem mora ou gostaria de 
poder frequentar o local com 
tranquilidade.

O que diz a PM?
Procurada, a Polícia Mili-

tar do Paraná (PM) informou 
que apesar da perseguição e 

tiros de borrachas, não houve 
prisões no último domingo. 
Indagados sobre os tiros com 
balas de borracha, a PM disse 
que foi apenas para dispersão 
dos baderneiros que estavam 
no local.

A Tribuna ainda questio-
nou sobre a falta de seguran-
ça no local e possíveis ações 
para a região e aguarda uma 
resposta por parte da Polícia 
Militar.

O presidente do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe conferem o estatuto e a legislação em vigor, 
convoca todos os seus associados para Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada no dia 06 de dezembro de 2021, às 18h30min, em primeira 
convocação, e às 19h30min, em segunda convocação, e às 20h30min, 
em terceira convocação, a partir da sede do SINDICATO DOS MÉDICOS 
NO ESTADO DO PARANÁ, sito à Rua Coronel Joaquim Sarmento, 177, 
Bom Retiro, Curitiba, PR, para tratar da seguinte pauta:

1. Apreciação do relatório das ocorrências do período anterior, bem como 
a Prestação de Contas 2020;
2. Apreciação e deliberação sobre a Proposta de Orçamento da Receita e 
Despesa para o exercício de 2022;
3. Outros assuntos.

Curitiba, 01 de dezembro de 2021.
Marlus Volney de Morais

Diretor Presidente em Exercício

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Por este Edital, no uso de suas atribuições estatutárias, o 
Presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado 
do Paraná – Sindarq/Pr, convoca todos os associados dessa 
entidade para:
Participarem do processo eleitoral para nova diretoria, a ser 
realizado no dia 22 de dezembro de 2021, através de votação 
presencial, durante o período das 15h às 20h. Será feita a ata 
de encerramento do processo no local da votação, situada à Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 228 – Cj. 1006 – Centro, em Curitiba 
-PR, às 20h30min do mesmo dia.

Curitiba, 02 de dezembro de 2021.

Alexandre do Nascimento Pedrozo
Presidente Sindarq/Pr

Edital de Convocação Processo Eleitoral

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ

 Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax (44) 3421-2323 - CEP 87.702.000
Endereço eletrônico: www.paranavai.pr.gov.br

e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCURSO Nº 004/2021

EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP
                   O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria 
de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade 
CONCURSO, da seguinte forma: 
OBJETO: É objeto do presente concurso a SELEÇÃO DE 18 (DEZOITO) 
PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA INTEGRAR A ORQUESTRA MUNICIPAL DE 
PARANAVAÍ, para participar da Temporada de Concertos de Paranavaí, que será 
composta por 40 serviços entre ensaios e concertos, no período de 11 (onze) meses, 
de acordo com a distribuição de vagas descritas abaixo e especificadas no Anexo I 
deste instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES: até as 08:30 horas do dia 18/01/2022
ABERTURA E JULGAMENTO DAS INSCRIÇÕES: Às 09h30 do dia 18/01/2022.
LOCAL: Sala de Licitações, da Diretoria de Compras da Prefeitura de Paranavaí.
INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua 
Getúlio Vargas, 900, centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ramal 1330, pelo site 
www.paranavai.pr.gov.br ou e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br.
Paranavaí - Paraná, em 30 de novembro de 2021.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2022

O Sindicato das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis do Estado do Paraná-SICOMPAR. 
Com sede à Av. Doutor Victor do Amaral, nº 588, sala 
74, 7º Andar, Centro de Araucária-PR, fone (41) 3552-
5338, isncrito no CNPJ nº 13.968.629/0001-71, em 
cumprimento ao Art. 578 e seguintes da CLT NOTIFICA 
E CONVOCA todas as empresas da categoria 
econômica das distribuidoras de combustíveis 
automotivos derivados ou não de petróleo de todo 
o Estado do Paraná para realizarem o recolhimento 
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, relativa ao 
exercício 2022, que deverá ser efetuado até o dia 31 de 
Janeiro de 2022.

Araucária-PR, 01 de Dezembro de 2021.
TÉRCIO BREDA

PRESIDENTE

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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