
Esta página faz parte 
da edição 100% digital 

produzida pelo jornal 
Tribuna do Paraná

C O N T E Ú D O ,  P A R C E R I A  E  R E S U L T A D O

QUINTA-FEIRA
13 DE JANEIRO DE 2022

EDIÇÃO
DIGITAL

Publicidade
legal 

( 4 1 )  9 9 9 7 3  7 6 8 8
p u b l i c i d a d e l e g a l @ t r i b u n a d o p a r a n a . c o m . b r

D4Sign 3e185c55-1f51-43ae-aa1e-b1bb2f50bcd7 - Para con rmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veri car
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Esta página faz parte 
da edição 100% digital 

produzida pelo jornal 
Tribuna do Paraná

2
jornalismo@tribunadoparana.com.br

CIDADES / EDIÇÃO DIGITAL

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

PCPR
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FIM DA DEMORA? 
Polícia Civil emite mais de 500 RGs  

em menos de 24 horas

A
pós anos e anos de 
falhas e demora na 
emissão da 1ª e 2ª 

via do RG no Paraná, pare-
ce que finalmente tirar uma 
nova identidade vai deixar 
de ser um problemão. A Po-
lícia Civil do Paraná (PCPR) 
emitiu 553 Registros Gerais 
(RG) através do novo siste-
ma da 2ª Via Fácil em me-
nos de 24 horas. O serviço 
liberado na última terça-
-feira teve grande procura 
por parte da população por 
oferecer mais facilidade. O 
novo procedimento permite 
alterar fotografia, assinatura 
e dados biográficos do docu-
mento, tais como nome, so-
brenome e filiação, de forma 

totalmente online. 
A solicitação de uma 

nova via do RG pode ser fei-
ta por pessoas que já possu-
am o documento no Paraná. 
O serviço de reimpressão 
da 2ª Via Fácil, sem altera-
ção de dados e foto, conti-
nua ativo. 

Para solicitar a emissão 
da 2ª via fácil a população 
poderá utilizar o celular, 
tablet ou computador. O 
processo é encontrado na 
página www.policiacivil.
pr.gov.br através da aba 
“documentos” ou direta-
mente neste site https://
www.policiacivil.pr.gov.br/
Pagina/2a-via-da-Carteira-
-de-Identidade.

Os documentos a serem 
anexados deverão estar no 
formato PDF ou jpeg com 
tamanho máximo de cinco 
megabytes. Já a fotografia 
deverá ser encaminhada 
em formado jpeg e com 
tamanho máximo de cin-
co megabytes. O serviço 
é intuitivo e apontará 
alterações que precisarão 
ser feitas, caso os arquivos es-
tejam fora do padrão. 

Pessoas que já tenham 
atualizado recentemente 
a foto e outros dados no 
sistema do Detran podem 
apenas fazer o pedido de 
reimpressão do RG, já que a 
integração dos dados é feita 
de forma automática.

HERMAS EURIDES BRANDÃO JUNIOR, Oicial do Registro de Imóveis desta Comarca de Fazen

Bacacheri, na Cidade de Curitiba-PR, ica pelo presente Edital, INTIMADO para ins de pagamento 

forma da lei, irmado na Cidade de São Paulo-SP, em 06 de maio de 2019, registrado sob o nº R-8 

m’, que igura como credor iduciário a BANCO BRADESCO S/A. 

cobrança, ica INTIMADO V.S. para que se dirija a este Serviço de Registro de Imóveis, desta Co
marca, a meu cargo, situado a Rua Castanheira, nº 528, 1° Andar- Ed. Branpar Olice - Eucaliptos 

( quinze) dias, contados da data da terceira e última publicação deste Edital. Fica ainda, CIENTIFI

de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor iduciário, BANCO BRADESCO S/A, 

Certiico que o presente sumário de Ata é cópia iel da transcrição 

Oicial - CPF 008.419.589-47 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603/10° Andar - Fone: 41 3024-0512

 Paraná CEP: 80.430-180
Horário das 08:30 às 17:00 hrs  Site: www.2ricuritiba.com.br

Mariana Carvalho Pozenato Martins, oicial titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis, do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná,

, CPF 049.306.399-48, 
, CPF 030.393.779-30 e 

26.627.996/0001-53, por
seu representante legal Jeferson Uderley Alves Taborda, com domicílios e sede ignorados, e que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme certiicado pelo agente delegado do 4° 
Serviço de Registro de títulos e documentos de Curitiba, para que, no prazo de quinze (15) dias 
contados da última publicação do presente edital, compareçam na sede da serventia extrajudicial 
do Segundo Serviço de Registro de Imóveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba, com endereço na Rua Carlos de Carvalho, 603, 10° andar, e efetue o pagamento das 
parcelas em atraso, que em 26/10/2021 totalizava o valor de R$59.310,69, o qual será acrescido 
dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento; as parcelas mencionadas referem- se 
a cédula de crédito bancário com garantia de alienação iduciária datada de 13/04/2020 obtido 
junto a , que teve por objeto a concessão de um 
crédito, conforme descrito na matrícula 71 deste serviço de registro de imóveis. O presente edital 
é formalizado para atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da lei Federal 9.514 de 20.11.1997, 
e será publicado por três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorrido o prazo 
acima, e não tendo os intimados efetuado o pagamento do saldo devedor do inanciamento, 
a requerimento do credor será promovida a averbação da consolidação da propriedade e a 
consequente transferência do domínio em nome do mencionado credor. (Prot. 362.625)

Curitiba, 06 de janeiro de 2022.

Oicial do Registro

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

HERMAS EURIDES BRANDÃO JUNIOR, Oicial do Registro de Imóveis desta Comarca de Fazen

Bacacheri, na Cidade de Curitiba-PR, ica pelo presente Edital, INTIMADO para ins de pagamento 

forma da lei, irmado na Cidade de São Paulo-SP, em 06 de maio de 2019, registrado sob o nº R-8 

m’, que igura como credor iduciário a BANCO BRADESCO S/A. 

cobrança, ica INTIMADO V.S. para que se dirija a este Serviço de Registro de Imóveis, desta Co
marca, a meu cargo, situado a Rua Castanheira, nº 528, 1° Andar- Ed. Branpar Olice - Eucaliptos 

( quinze) dias, contados da data da terceira e última publicação deste Edital. Fica ainda, CIENTIFI

de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor iduciário, BANCO BRADESCO S/A, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A 

URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
CNPJ Nº. 75.076.836/0001-79

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

1) DATA: 21 de janeiro de 2021, às quatorze horas e trinta minutos. 
2) LOCAL: Sala de Reuniões da URBS S.A., por vídeo conferência, 
em função da Situação de Emergência em Saúde Pública, conforme 
Decreto Municipal n.º 421/2020. 3) PRESENÇAS: Conselheiros 
Titulares: VANESSA V. BELLEGARD PALACIOS, OGENY PEDRO 
MAIA NETO, HORÁCIO HILGENBERG GUIMARÃES e FABIANO 
LOSSO. Conselheiros suplentes: ANDERSON CARPEN PADOVANI. 
4) DELIBERAÇÕES: 4.1) dando início aos trabalhos a Presidente do 
Conselho, Sra. VANESSSA PALACIOS deu as boas-vindas a todos e 
apresentou o item 1 da pauta, aprovação de alteração do valor do plano 
de saúde do ICS – Instituto Curitiba de Saúde. Passou a palavra ao 
Presidente da URBS, para os esclarecimentos. O Sr. OGENY PEDRO 
MAIA NETO esclareceu, conforme já aprovado na 224ª Reunião do 
Conselho, a substituição do plano de saúde para os empregados da 
URBS e seus dependentes, que atualmente é atendido pela UNIMED, 
pelo novo plano do ICS – Instituto Curitiba de Saúde. O benefício plano 
de saúde de abrangência regional consta em acordo coletivo. Nesse 
sentido, informou a necessidade de alteração do valor, passando a ser, 
aproximadamente R$ 923.000,00 (novecentos e vinte e três mil reais) o 
valor mensal, no qual os empregados terão a co-participação mensal de 
30% (trinta por cento), a ser implantado a partir de janeiro/2021, com 
prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. Após os esclarecimentos, 
a alteração foi aprovada pelos Conselheiros. 4.2) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. A Dra. VANESSA PALACIOS abriu a palavra 
para os demais conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado 
a ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros 
presentes e, por mim, Eloisa de Carvalho, secretária. Curitiba, 21 de 
janeiro de 2021. (As) VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS, 
OGENY PEDRO MAIA NETO, HORÁCIO HILGENBERG 
GUIMARAES, ANDERSON CARPEN PADOVANI, FABIANO 
LOSSO e ELOISA DE CARVALHO.
Certiico que o presente sumário de Ata é cópia iel da transcrição 
à página 205 do Livro de “Atas de Reunião do Conselho de 
Administração” n.º 04, escriturado na forma facultada pelo Artigo 12 - 
inciso I da Instrução Normativa n.º 11, de 05.12.2013, do Departamento 
de Registro Empresarial e Integração - DREI.
Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20210584211, em 
02/02/2021.

Oicial - CPF 008.419.589-47 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603/10° Andar - Fone: 41 3024-0512

 Paraná CEP: 80.430-180
Horário das 08:30 às 17:00 hrs  Site: www.2ricuritiba.com.br

Mariana Carvalho Pozenato Martins, oicial titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis, do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná,

, CPF 049.306.399-48, 
, CPF 030.393.779-30 e 

26.627.996/0001-53, por
seu representante legal Jeferson Uderley Alves Taborda, com domicílios e sede ignorados, e que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme certiicado pelo agente delegado do 4° 
Serviço de Registro de títulos e documentos de Curitiba, para que, no prazo de quinze (15) dias 
contados da última publicação do presente edital, compareçam na sede da serventia extrajudicial 
do Segundo Serviço de Registro de Imóveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba, com endereço na Rua Carlos de Carvalho, 603, 10° andar, e efetue o pagamento das 
parcelas em atraso, que em 26/10/2021 totalizava o valor de R$59.310,69, o qual será acrescido 
dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento; as parcelas mencionadas referem- se 
a cédula de crédito bancário com garantia de alienação iduciária datada de 13/04/2020 obtido 
junto a , que teve por objeto a concessão de um 
crédito, conforme descrito na matrícula 71 deste serviço de registro de imóveis. O presente edital 
é formalizado para atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da lei Federal 9.514 de 20.11.1997, 
e será publicado por três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorrido o prazo 
acima, e não tendo os intimados efetuado o pagamento do saldo devedor do inanciamento, 
a requerimento do credor será promovida a averbação da consolidação da propriedade e a 
consequente transferência do domínio em nome do mencionado credor. (Prot. 362.625)

Curitiba, 06 de janeiro de 2022.

Oicial do Registro

Mariana Braga
Gazeta do Povo

Geraldo Bubniak/AEN

Desde a última se-
gunda-feira, é possível 
abrir uma empresa em 
minutos e de forma au-
tomática no Paraná por 
meio do Balcão Único 
da Junta Comercial. A 
novidade serve para as 
naturezas jurídicas de 
Empresário Individual 
e Limitada.

Essa desburocrati-
zação acontece com a 
redução de etapas no 
processo pela elimina-
ção do preenchimento 
do Documento Básico 
de Entrada (DBE) no 
site Redesim, sistema 
da Receita Federal. 
Agora, as respostas são 
automáticas entre os 
órgãos e todos os pro-
cessos que seguirão o 
fluxo do Balcão Único 
no Paraná terão o for-
mato “PRB”.

Todos os serviços 
serão centralizados 
numa única platafor-
ma. Desde o registro 
até o licenciamento de 
novas empresas pode 
ser feito através da 
Empresa Fácil (empre-
safacil.pr.gov.br).

FACILIDADE

Agora 
dá abrir 
empresas 
em minutos

HERMAS EURIDES BRANDÃO JUNIOR, Oicial do Registro de Imóveis desta Comarca de Fazen

Bacacheri, na Cidade de Curitiba-PR, ica pelo presente Edital, INTIMADO para ins de pagamento 

forma da lei, irmado na Cidade de São Paulo-SP, em 06 de maio de 2019, registrado sob o nº R-8 

m’, que igura como credor iduciário a BANCO BRADESCO S/A. 

cobrança, ica INTIMADO V.S. para que se dirija a este Serviço de Registro de Imóveis, desta Co
marca, a meu cargo, situado a Rua Castanheira, nº 528, 1° Andar- Ed. Branpar Olice - Eucaliptos 

( quinze) dias, contados da data da terceira e última publicação deste Edital. Fica ainda, CIENTIFI

de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor iduciário, BANCO BRADESCO S/A, 

Certiico que o presente sumário de Ata é cópia iel da transcrição 

Oicial - CPF 008.419.589-47 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603/10° Andar - Fone: 41 3024-0512

 Paraná CEP: 80.430-180
Horário das 08:30 às 17:00 hrs  Site: www.2ricuritiba.com.br

Mariana Carvalho Pozenato Martins, oicial titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis, do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná,

, CPF 049.306.399-48, 
, CPF 030.393.779-30 e 

26.627.996/0001-53, por
seu representante legal Jeferson Uderley Alves Taborda, com domicílios e sede ignorados, e que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme certiicado pelo agente delegado do 4° 
Serviço de Registro de títulos e documentos de Curitiba, para que, no prazo de quinze (15) dias 
contados da última publicação do presente edital, compareçam na sede da serventia extrajudicial 
do Segundo Serviço de Registro de Imóveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba, com endereço na Rua Carlos de Carvalho, 603, 10° andar, e efetue o pagamento das 
parcelas em atraso, que em 26/10/2021 totalizava o valor de R$59.310,69, o qual será acrescido 
dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento; as parcelas mencionadas referem- se 
a cédula de crédito bancário com garantia de alienação iduciária datada de 13/04/2020 obtido 
junto a , que teve por objeto a concessão de um 
crédito, conforme descrito na matrícula 71 deste serviço de registro de imóveis. O presente edital 
é formalizado para atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da lei Federal 9.514 de 20.11.1997, 
e será publicado por três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorrido o prazo 
acima, e não tendo os intimados efetuado o pagamento do saldo devedor do inanciamento, 
a requerimento do credor será promovida a averbação da consolidação da propriedade e a 
consequente transferência do domínio em nome do mencionado credor. (Prot. 362.625)

Curitiba, 06 de janeiro de 2022.

Oicial do Registro

HERMAS EURIDES BRANDÃO JUNIOR, Oicial do Registro de Imóveis desta Comarca de Fazen

, 
A, Bairro 

Bacacheri, na Cidade de Curitiba-PR, ica pelo presente Edital, INTIMADO para ins de pagamento 
e 

, 
Instrumento 

na 
forma da lei, irmado na Cidade de São Paulo-SP, em 06 de maio de 2019, registrado sob o nº R-8 
na matricula nº 40.689 desta Serventia, referente ao SOBRADO 04 integrante do CONDOMÍNIO 

Rua Uruguai nº 996, 
de 

15,98 
m’, que igura como credor iduciário a BANCO BRADESCO S/A. 

de 
cobrança, ica INTIMADO V.S. para que se dirija a este Serviço de Registro de Imóveis, desta Co
marca, a meu cargo, situado a Rua Castanheira, nº 528, 1° Andar- Ed. Branpar Olice - Eucaliptos 

as 
de 15 

( quinze) dias, contados da data da terceira e última publicação deste Edital. Fica ainda, CIENTIFI
no prazo estipulado, garante o direito 

de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor iduciário, BANCO BRADESCO S/A, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A 

URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
CNPJ Nº. 75.076.836/0001-79

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

1) DATA: 21 de janeiro de 2021, às quatorze horas e trinta minutos. 
2) LOCAL: Sala de Reuniões da URBS S.A., por vídeo conferência, 
em função da Situação de Emergência em Saúde Pública, conforme 
Decreto Municipal n.º 421/2020. 3) PRESENÇAS: Conselheiros 
Titulares: VANESSA V. BELLEGARD PALACIOS, OGENY PEDRO 
MAIA NETO, HORÁCIO HILGENBERG GUIMARÃES e FABIANO 
LOSSO. Conselheiros suplentes: ANDERSON CARPEN PADOVANI. 
4) DELIBERAÇÕES: 4.1) dando início aos trabalhos a Presidente do 
Conselho, Sra. VANESSSA PALACIOS deu as boas-vindas a todos e 
apresentou o item 1 da pauta, aprovação de alteração do valor do plano 
de saúde do ICS – Instituto Curitiba de Saúde. Passou a palavra ao 
Presidente da URBS, para os esclarecimentos. O Sr. OGENY PEDRO 
MAIA NETO esclareceu, conforme já aprovado na 224ª Reunião do 
Conselho, a substituição do plano de saúde para os empregados da 
URBS e seus dependentes, que atualmente é atendido pela UNIMED, 
pelo novo plano do ICS – Instituto Curitiba de Saúde. O benefício plano 
de saúde de abrangência regional consta em acordo coletivo. Nesse 
sentido, informou a necessidade de alteração do valor, passando a ser, 
aproximadamente R$ 923.000,00 (novecentos e vinte e três mil reais) o 
valor mensal, no qual os empregados terão a co-participação mensal de 
30% (trinta por cento), a ser implantado a partir de janeiro/2021, com 
prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. Após os esclarecimentos, 
a alteração foi aprovada pelos Conselheiros. 4.2) Outros assuntos de 
interesse da Sociedade. A Dra. VANESSA PALACIOS abriu a palavra 
para os demais conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado 
a ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros 
presentes e, por mim, Eloisa de Carvalho, secretária. Curitiba, 21 de 
janeiro de 2021. (As) VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS, 
OGENY PEDRO MAIA NETO, HORÁCIO HILGENBERG 
GUIMARAES, ANDERSON CARPEN PADOVANI, FABIANO 
LOSSO e ELOISA DE CARVALHO.
Certiico que o presente sumário de Ata é cópia iel da transcrição 
à página 205 do Livro de “Atas de Reunião do Conselho de 
Administração” n.º 04, escriturado na forma facultada pelo Artigo 12 - 
inciso I da Instrução Normativa n.º 11, de 05.12.2013, do Departamento 
de Registro Empresarial e Integração - DREI.
Registrada na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20210584211, em 
02/02/2021.

Oicial - CPF 008.419.589-47 
Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603/10° Andar - Fone: 41 3024-0512
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Mariana Carvalho Pozenato Martins, oicial titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis, do 
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná,

, CPF 049.306.399-48,  

, CPF 030.393.779-30 e  CNPJ 
26.627.996/0001-53, por
seu representante legal Jeferson Uderley Alves Taborda, com domicílios e sede ignorados, e que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, conforme certiicado pelo agente delegado do 4° 
Serviço de Registro de títulos e documentos de Curitiba, para que, no prazo de quinze (15) dias 
contados da última publicação do presente edital, compareçam na sede da serventia extrajudicial 
do Segundo Serviço de Registro de Imóveis do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba, com endereço na Rua Carlos de Carvalho, 603, 10° andar, e efetue o pagamento das 
parcelas em atraso, que em 26/10/2021 totalizava o valor de R$59.310,69, o qual será acrescido 
dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento; as parcelas mencionadas referem- se 
a cédula de crédito bancário com garantia de alienação iduciária datada de 13/04/2020 obtido 
junto a , que teve por objeto a concessão de um 
crédito, conforme descrito na matrícula 71 deste serviço de registro de imóveis. O presente edital 
é formalizado para atendimento ao contido no § 4° do art. 26 da lei Federal 9.514 de 20.11.1997, 
e será publicado por três vezes consecutivas; após a última publicação e transcorrido o prazo 
acima, e não tendo os intimados efetuado o pagamento do saldo devedor do inanciamento, 
a requerimento do credor será promovida a averbação da consolidação da propriedade e a 
consequente transferência do domínio em nome do mencionado credor. (Prot. 362.625)

Curitiba, 06 de janeiro de 2022.

Oicial do Registro
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