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CURTIR AO AR LIVRE
Tá estressado? Vá pescar! Conheça cinco pesque-pagues em Curitiba e região

A pescaria é algo bem par-
ticular, pois é um mo-
mento de relaxamento 

e curtição junto com amigos, 
familiares, ou até sozinho. Em 
Curitiba e na Região Metropo-
litana existem vários espaços 
dedicados a pesca amadora ou 
mesmo profissional.

A Tribuna fez uma lista 
com cinco opções baratas 
para passar momentos legais 
nos fins de semana ou mesmo 
nas folgas. Bora lá pescar?

Pesque e Pague Beira Rio
O Pesque e Pague Beira Rio 

fica em São José dos Pinhais, 
no tradicional Caminho do 
Vinho. Nos tanques do local 
têm carpas, tilápias, bagres e 
pacu. É possível ainda degus-
tar deliciosos petiscos pro-
duzidos no pesque-pague. A 
dica é o bolinho de aipim com 
carne seca ou o bolinho de ba-
calhau.

Valores: Entrada gratuita. 
Quilo do peixe a partir de R$ 
20 (tilápia) e + R$ 2 se levar 
limpo.

Serviço
Rua Augusto Micrute (Ca-

minho do Vinho), s/n, Colô-
nia Accioli, São José dos Pi-
nhais. Aberto de terça à sexta 
feira das 12h às 18 horas, sá-
bado e domingo das 9 às 18 
horas. Mais informações no 
telefone (41) 3635-1020.  Dos 
dias 23 de dezembro a 03 de 
janeiro vai estar fechado.

Valle Verde 
O Valle Verde oferece 6 la-

gos para o pesque-pague, com 
tilápias, carpas, piracanjuba e 
pacu; e três lagos para pesca 
esportiva, com pintados, dou-
rados e outros (levar o mate-
rial de pesca) deve ser trazido 
pelo profissional. Além dos 
lagos, há piscinas com guar-
da-sóis e cadeiras, playground 
para crianças, camping e um 
restaurante.

Valores: Entrada custa R$ 
3 por pessoa para o pesque-
-pague. Quilo do peixe a par-
tir de R$ 21 (tilápia) + R$ 1,95 
para limpar. Não atendem no 
dia 25 de dezembro e 1° de 
janeiro.

Serviço
BR-116 até km 152,2, entra 

em direção a Agudos do Sul, 
anda 4,8 km e sai a direita, 
Mandirituba. Aberto de terça-
-feira a domingo, das 7h30 às 
18 horas. Mais informações 
pelos telefones (41) 3633-
1655 / 98727-3942.

Pesqueiro Água da Serra   
Os lagos do Pesqueiro Água 

da Serra contam com lam-
baris, carpas, tilápias, pacu, 
black bass, dourado, entre 
outros. Há possibilidade de 

pesque-pague ou pesca espor-
tiva. O local possui churras-
queiras de pequeno ou grande 
porte.

Valor: Entrada custa R$ 4 
por pessoa ou R$ 20 para uti-
lização do pesque-pague. Qui-
lo do peixe a partir de R$ 18 
(tilápia).

Serviço
Pesqueiro Água da Serra. 

BR-116 Km 66, sentido São 
Paulo, Quatro Barras. Aberto 
de quarta a domingo, das 8 às 
18 horas. Mais informações 
pelo telefone (41) 3672-1022.

Pesk Pag Bom Pescador
O Pesk Pag Bom Pescador 

possui tanques para pesca 
com carpas, bagres, lambaris, 
pacu, tilápias e outros. O local 
ainda conta com quiosques 
para churrasco, playground e 
salão.

Valor: Entrada custa R$ 6,50 
por pessoa. Quilo do peixe a 
partir de R$ 17,50 (tilápia).

Serviço
Pesk e Pag Bom Pescador. 

Rua Mato Grosso, 3555, Campo 

Largo. Aberto de quarta a do-
mingo das 8 às 18 horas.  Para 
o fim do ano, vai estar fechado 
nos dias 24 e 25 de dezembro, e 
1° e 2 de janeiro. Mais informa-
ções pelos telefones (41) 9991-
0886 / 3555-1784.

Pesqueiro Boa Vista  
Possui vários lagos no 

pesqueiro, repletos de car-
pas (cabeçuda, húngara, 
capim,espelho), tilápias, ba-
gres e traíras. Além disso, 
conta com campo de fute-
bol, sala de jogos, bem como 
uma lanchonete aonde são 
servidas deliciosas porções 
e bebidas.

Valor: a entrada é de R$ 60 

com direito a pescar com 4 
equipamentos. No caso, pes-
cou, levou para casa.

Serviço
Avenida Eleutério de Souza 

Padilha – Guajuvira, Araucária.  
Aberto de segunda a domingo 
das 6h às 18h. Contato pelo te-
lefone (41) 99868-6557.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES

Mariana Carvalho Pozenato Martins, Oficial do 2ºServiço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.

NOTIFICA DULCE APARECIDA DE S. F. DOMINGOS, 
MILTON KAMEL, ODETE GREIFFO FRANCISCO FERNANDES 
DE SOUZA e JOACIR DOS SANTOS, não encontrados nos 
endereços dos imóveis confinantes; Rua Brasílio Bacellar Filho,  
604; Rua Edmundo Alberto Mercer, 625; e Rua Doutor Marins 
Alves de Camargo, 313, bairro Tingui, nesta cidade, para querendo 
se manifestem no prazo abaixo indicado, acerca da retificação 
da descrição do imóvel da transcrição 36.158, de propriedade de 
José Taborda Ribas e Julieta Mendes de Faria, o qual confronta de 
quem olha da Rua Edmundo Alberto Mercer, 615, com os imóveis 
dos notificados. Os documentos apresentados ficam franqueados 
para exame e extração de cópias pelos notificados. Os notificados 
têm o prazo de (15) dias após a segunda publicação deste edital, 
para, querendo, apresentar impugnação. 
O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo 
legal de quinze (15) dias da segunda publicação, e não havendo 
impugnação será lançada a averbação retificatória na transcrição 
36.158, deste serviço (Protocolo do requerimento 352.366).

Curitiba, 06 de agosto de 2021.

CURITIBA - 2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Mariana Carvalho Pozenato Martins - Oficial - CPF 008.419.589-47

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603, 10° Andar
Fone: 41 3024-0512 - Curitiba - Paraná CEP: 80.430180

Horário das 08:30 às 17:00 hrs - Site: www.2ricuritiba.com.br

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO 
ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED-PR.

Pelo presente Edital e seu anexo, faço saber que nos dias 04 (quatro), cinco (05), 06 (seis) e 07 
(sete) do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), no período das 08:30 horas às 17:30 horas, 
na sede desta entidade e nos demais locais constantes do Anexo I, deste Edital, será realizada 
eleição para composição do Sistema Diretivo / Diretorias, bem como suplentes para os cargos 
acima, ficando aberto, a partir da publicação deste Edital, o prazo de 05 (cinco) dias para registro 
de chapas, nos termos do art. 74 do Estatuto Social em vigor. O requerimento acompanhado 
de todos os documentos exigidos para o registro das chapas será dirigido ao Presidente da 
Comissão Eleitoral, devendo ser assinado por 02 (dois) representantes componentes da chapa. 
A secretaria da Comissão Eleitoral funcionará na sede do sindicato, no período destinado ao 
registro de chapas no horário de 8:30 horas às 17:30 horas, onde se encontrará à disposição 
dos interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes 
ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. 
A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 02 (dois) dias corridos, a contar da 
publicação da relação das chapas registradas, nos termos do artigo 78º do Estatuto. Caso não 
seja obtido o quorum em primeira convocação, nos termos do artigo 102 do Estatuto, a eleição 
será realizada em segunda convocação nos dias 10 (dez) e 11 (onze) de janeiro de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), e não conseguindo quorum na segunda convocação, a eleição será realizada 
em terceira convocação nos dias 13 (treze) e 14 (quatorze) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e 
dois). Em caso de empate entre as chapas mais votadas, conforme estabelecido no artigo 99º do 
estatuto do sindicato, será realizada nova eleição após 15 (quinze) dias do pleito no qual ocorreu 
o empate. Estarão afixados na Sede do Sindicato em Londrina - sede Avenida Maringá, 813, sala 
101 – bairro Vitória, CEP: 86060-000 - e na Sub-Sede em Curitiba – Alameda Presidente Taunay, 
1106 – CEP 80430-000 -, nos endereços constantes do Anexo I deste Edital, tanto o presente 
Edital quanto todos os demais Editais e Publicações referentes ao presente processo eleitoral, 
disponíveis a todos os interessados.
    Londrina, 19 de dezembro de 2021.

______________________________
COMISSÃO ELEITORAL

Sindicred - Pr.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO 

ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED-PR.

ANEXO I
LOCAIS DE VOTAÇÃO E URNAS ITINERANTES

Para a realização das eleições para composição do Sistema Diretivo / Diretorias, bem como 
suplentes do SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE 
CRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED-PR., serão instaladas urnas de votação nos 
locais abaixo:
Sede do sindicato – Avenida Maringá, 813, sala 101 - CEP: 86.060-000 Londrina - PR.
Sub-Sede do Sindicato – Rua Presidente Taunay, 1106,
Bairro Bigorrilho, CEP 80.430-000 Curitiba – Pr.
Também serão utilizadas urnas itinerantes que percorrerão as cidades e localidades onde existam 
filiados / associados, conforme base de cadastro do sindicato, nos seguintes horários: das 08.30 
horas às 17.30 horas. Segue abaixo a indicação de algumas destas cidades.

Assis Chateaubriand
Bela Vista do Paraiso
Candido de Abreu
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Cianorte
Colorado
Cornélio Procópio
Coronel Vivida
Engenheiro Beltrão
Francisco Beltrão
Goioerê

Guarapuava
Imbituva
Jandaia do Sul
Jussara
Laranjeiras do Sul
Marechal Candido Rondon
Mariluz
Maringá
Matelândia
Medianeira
Nova Aurora
Palotina
Pato Branco

Prudentópolis
Realeza
Reserva
Sabaudia
Santo Antonio da Platina
São Jorge do Ivaí
Terra Roxa
Toledo
União da Vitoria
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Informações:
(11) 3093-5252

Vicente Paulo Albuquerque
Leiloeiro Oficial – JUCESP 1086 – JUCEMA 12/96

Veja essa e outras opções em 
www.leilaovip.com.br

OPORTUNIDADES NO PARANÁ COM IPTU 2022 QUITADO
Curitiba - Lote 03

Apto. 59m² 
Lot. Horizonte

Lance Mínimo:
R$ 226.900,00

Curitiba - Lote 14

Apto. 55m² 
Bairro Portão

Lance Mínimo:
R$ 84.200,00

Pitanga - Lote 15

Casa 95m² 
Terreno 300m²

Lance Mínimo:
R$ 93.600,00

10% de desconto à vista ou entrada + até 78 parcelas* 
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