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GRATIDÃO PELA VIDA
Queda de cama elástica deixa jovem tetraplégico,  

mas ele volta ao hospital para agradecer

Um vídeo, um bilhete, 
uma faixa, uma mensa-
gem ou simplesmente 

um muito obrigado. A gra-
tidão faz parte da rotina de 
unidades hospitalares, em 
que profissionais da saúde 
têm sido a única luz de es-
perança para muitos pacien-
tes, principalmente durante 
a pandemia. Um sentimento 
que o curitibano Lucas Ca-
margo, de 20 anos, conhece 
bem. O jovem passou a con-
siderar como parte da sua 
família a equipe do hospital 
que o atendeu após ficar te-
traplégico em uma queda de 
cama elástica. Desde novem-
bro de 2018, tornaram-se 
recorrentes as suas idas ao 
Hospital Universitário Caju-
ru, de Curitiba, 100% SUS e 
referência em traumas.

Ele precisou se adaptar a 
viver em uma nova condição 
e, aos poucos, aprendeu a ser 
grato pelas pequenas con-
quistas. “Quando venho para 
o hospital sei que minha saú-
de não está bem, mas também 
sei que vou encontrar profis-
sionais queridos que guardo 
no meu coração”, conta Lu-
cas. “Aprendi que, enquanto 
há vida, há esperança. Viver 
com a minha deficiência é di-
fícil, mas isso não vai me pa-
rar. Eu continuo lutando pela 
vida e em todo lugar que vou 
espero levar apenas alegria”, 
se emociona.

Recomeços
No Hospital Marcelino 

Champagnat aparecem no-
vas lembranças de finais fe-
lizes para contar. Foi ali que, 
aos 31 anos, Karina Andressa 
Rodini começou a escrever 
uma nova história, após rea-
lizar uma cirurgia delicada e 
não convencional para a re-
tirada de um tumor de cerca 
de 35 quilos. A doença res-
ponsável pelos tumores gi-
gantes é a neurofibromatose, 
que foi diagnosticada antes 
dos dois anos de idade e exi-
giu que ela fosse submetida a 
dez cirurgias de grande porte 
e várias pequenas entre 2012 
e 2018.

A expectativa para a me-
lhora da qualidade de vida 
começou a crescer quando 
ela conheceu o cirurgião 
plástico Alfredo Duarte, que 
passou a fazer contato com 
um cirurgião renomado e 
com vasta experiência na 
retirada de tumores causa-
dos pela neurofibromatose, 
o norte-americano McKay 
McKinnon. A cirurgia, reali-
zada em novembro de 2021, 
permitiu que atividades sim-
ples como caminhadas e pas-
seios pudessem voltar a fazer 
parte da rotina da jovem.

“Sentimento de gratidão 
e de alívio. Agora são novos 
passos. Nova Karina, nova 
vida, novos passos. Não tem 
como explicar. É o maior 
presente que eu ganhei”, co-
memorou logo após o proce-
dimento. “Quero que as pes-
soas saibam que é importante 
não desistir dos sonhos, por 
mais difícil que seja”.

EDITAL 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED-PR.
Em cumprimento ao estabelecido no artigo 30 §1º e artigo 66 § 
único do Estatuto Social o SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ – 
SINDICRED / PR, inscrito no CNPJ sob o n°. 07.311.876/0001-06, 
com sede a Avenida Maringá, 813, sala 101 – bairro Vitória, CEP: 
86060-000, Londrina, estado do Paraná, convoca seus associados 
em dia com suas obrigações estatutárias, em especial nos 
termos dos artigos 11º e 69º do Estatuto do Sindicado e em 
pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral 
que elegerá os membros que irão compor o CONSELHO FISCAL, 
para a gestão que se iniciará em 05 de março de 2022 a 04 de 
março de 2026, a ser realizada no dia 07 (sete) de janeiro de 2022 
(dois mil e vinte e dois), na sede do sindicato.
 A Assembleia terá início às 15:00 horas em primeira convocação 
com a presença de 50% mais um dos associados aptos e votar; 
às 15:15 horas em segunda convocação com a maioria simples 
dos presentes, conforme determinam os artigos 56º e 57º do 
Estatuto Social. 
Londrina, 04 de janeiro 2022.

Comissão Eleitoral
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS DE 

CRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ – SINDICRED / PR.

Súmula requerimento de Autorização Ambiental 
ao IAT

A Klabin S.A., CNPJ nº 89.637.490/0133-95, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Autorização 
Ambiental para regularização de acesso comercial 
junto a rodovia PR-090, no KM 273+015 a 273+700, 
em ambos os lados da rodovia, em Sapopema/PR.

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  18/01/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  20/01/2022 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, 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 dos leilões 
presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro 
Ofi cial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo 
Ministério da Saúde.  Localização do imóvel: Curitiba-PR. Bairro Capão da Imbuia. Rua Antonio Simm, nº 479. (Lote 530B/530A-2, 
subdivisão do lote 530). CASA. Áreas totais: Terr. 381,00m² e constr. 258,78m². Matr. 4.820 do 3º RI local. Obs.: Caberá ao comprador, 
se necessário e sem direito a reembolso: (i) a baixa do Pacto Comissório constante na AV-05 da citada matrícula; (ii) averbar o 
número do imóvel junto ao RI; (iii) regularização e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da área 
do terreno verifi cado no local com o averbado no RI; (iv) Ocupada (AF). 1º Leilão: 18/01/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 
795.000,00  2º Leilão: 20/01/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 477.000,00  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.megaleiloes.
com.br Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844

EDITAL
 Irani Salgado de Souza Villen, Titular do 7º Registro de Imóveis da Comarca de 
Curitiba,Estado do Paraná.
 INTIMA o Sr. MOISES RODRIGUES VIEIRA, CPF 069.526.278-55, encontrando-se 
em local incerto e não sabido, para que no prazo de quinze (15) dias contados da última publicação 
do presente edital, compareça na sede da Serventia Extrajudicial do 7º Registro Imobiliário 
desta Comarca, com endereço na Av. Marechal Floriano Peixoto nº 366, conjunto nº 51, Edifício 
Monte Carlo, nesta Capital, de segunda a sexta das 8:30 hs às 17:00 hs ou diretamente com o 
credor para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, vencidas no período de 10/07/2021 
à 10/10/2021, relativo ao Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, 
Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e outras Avenças, com caráter de 
escritura pública firmado aos 10/07/2014 e que importam no valor de R$ 7.032,88(Sete mil, trinta 
e dois reais e oitenta e oito centavos) com base até 14/10/2021, após esse prazo o valor será 
acrescido dos encargos contratuais, bem como aquelas parcelas que vencerão no período. As 
parcelas mencionadas referem-se ao empréstimo obtido junto ao credor ITAÚ UNIBANCO S/A., 
que teve como objeto a compra do seguinte imóvel: Apartamento nº 53, Torre 02A, integrante do 
Condomínio Parque Arvoredo Residencial Clube, situado na Rua Francisco Derosso, nº 375, bairro 
Xaxim, nesta Capital, objeto do R-03 e 04 da matrícula nº 24.661 deste Ofício. O presente edital 
é publicado em atendimento ao contido no $ 4º do art. 26 da Lei Federal 9.514 de 20.11.1997, e 
será publicado três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorrido o prazo acima, e 
não tendo o intimado efetuado o pagamento do saldo devedor do financiamento, a requerimento 
do credor será promovido o registro da consolidação da propriedade e a conseqiiente transferência 
do domínio em nome da mencionada credora.

Curitiba, 28 de dezembro 2.021.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL REGISTRO DE IMÓVEIS
7º CIRCUNSCRIÇÃO COMARCADECURITIBA -ESTADO DO PARANÁ RUA 

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 366, CONI. 51, 5ºANDAR.

IRANI SALGADO DE SOUZA VILLEN
REGISTRADORA

SÚMULA DE RECEBMENTO DA RLO

A Votorantim Cimentos S.A., CNPJ nº 01.637.895/0183-
41, torna público que recebeu da secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Curitiba, a Licença de Operação para 
Fabricação de Concreto Dosado em Planta (Preparação de 
massa de concreto e argamassa para construção), válida 
até 31/12/2022, instalada na Rua Conde de São João das 
Duas Barras, nº 237, Bairro Hauer – Curitiba/PR

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | quarta, 05 de janeiro de 202206 jornalismo@tribunadoparana.com.br


