
Esta página 
faz parte da 

edição impressa 
produzida pelo jornal 

Tribuna do Paraná

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

Jo
sé

 F
er

na
nd

o 
O

gu
ra

/A
EN

O Departamento de Trân-
sito do Paraná (Detran-
-PR) e a Secretaria Na-

cional de Trânsito (Senatran) 
lançaram no último sábado a 
nova placa preta para veículos 
de coleção no modelo Merco-
sul. A placa é resultado de uma 
conquista por meio de uma 
solicitação feita por colecio-
nadores de veículos antigos, 
especialmente a Federação 
Brasileira de Veículos Antigos 
(FBVA), que contou com a 
participação, direcionamento 
e orientação do Detran-PR, e 
encaminhada posteriormente 
para a Secretaria Nacional de 
Trânsito, a Senatran.

A Secretaria acatou o pedido 
e abriu consulta pública para 
definir, junto à população, o 
modelo mais adequado. O ob-
jetivo foi alterar a resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que dispõe sobre as 
novas placas de identificação. 
O texto proposto buscou pre-
ver a utilização restrita em ter-
ritório nacional da placa preta 
para carros que mantenham 
80% de sua originalidade.

O evento reuniu mais de 
100 veículos antigos, entre car-
ros, motocicletas, caminhões 
e ônibus que ficaram em ex-
posição no estacionamento do 
Palácio Iguaçu, em Curitiba, de 
diversos clubes de veículos an-
tigos de todo o Brasil.

O secretário-chefe da Casa 
Civil, João Carlos Ortega, em 
seu primeiro evento após as-
sumir a pasta, chegou com o 
seu Ford Jeep, ano 1977 azul, 
e recebeu uma placa preta sim-
bólica de sua esposa, Lucilene 
Ortega, e do diretor-geral do 
Detran, Wagner Mesquita. 
“Todo proprietário de veículo 
antigo carrega junto com o car-
ro uma história. Meu Jeep tem 
uma história e a placa preta faz 
parte dela. É uma certificação 
de que aquele veículo é origi-
nal, carrega sua história origi-
nal. Vamos juntos criar mais 
histórias”, disse Ortega.

O secretário Nacional de 
Trânsito, Frederico de Moura 
Carneiro, presente para presti-
giar o evento, se disse muito fe-
liz que esta reivindicação pôde 
ser atendida. “Vamos trabalhar 
para que esta placa possa ser 
reconhecida em todo o terri-
tório do Mercosul. O Governo 
Federal sensível ao pleito dessa 
comunidade antigomobilistas 
trouxe esse valor histórico e 
marcante para o veículo de co-
leção. São as primeiras placas 
pretas simbólicas. Essa placa 
entrará em circulação em pri-
meiro de junho, mas hoje, em 
Curitiba, nós estamos fazendo 
a valorização desse símbolo 
para os veículos de coleção de 
todo o país”, afirmou Carneiro.

Já o diretor-geral do Detran-

-PR, Wagner Mesquita, que 
também recebeu uma placa 
preta simbólica para o seu 
Volkswagen Fusca, ano 1968 
das mãos do secretário Nacio-
nal de Trânsito, e do coordena-
dor de habilitações do Detran, 
Larson Orlando, afirmou que 
a placa não é só representativa 
esteticamente, é importante 
pelo valor agregado a ela.

“Não é uma questão estética 

e nem financeira. A placa preta 
é uma questão histórica. Cada 
carro antigo carrega sua histó-
ria, sua família, e o que o cole-
cionador quer é um reconheci-
mento oficial do cuidado e da 
atenção. E esse é o lado bonito 
do serviço público. Receber o 
pleito da sociedade, entender 
e transformar em ações de go-
verno”, diz Mesquita.

Representando todos os co-

lecionadores, o presidente da 
FBVA, Altair Manoel, agradeceu 
o retorno da placa preta. “Para 
nós colecionadores é um prê-
mio que o automóvel recebe. 
Um prêmio pelo trabalho que 
o proprietário tem, de arrumar, 
manter da forma como ele saiu 
de fábrica. Hoje, depois de mui-
to trabalho, conseguimos fazer 
ela voltar”, comemora Manoel.

A resolução alterada 

(887/2021) foi publicada pela 
Senatran em dezembro de 
2021 e entrará em vigor em 1º 
de junho de 2022.

O Departamento de Trânsi-
to do Paraná (Detran-PR), jun-
to com a Federação Brasileira 
de Veículos Antigos (FBVA), 
realiza o evento de lançamento 
do novo modelo de placa pre-
ta para veículos de coleção – 
Curitiba, 22/01/2022.

PRA RARIDADES
Nova “placa preta” para carros antigos 

é lançada após pedidos de colecionadores
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EDITAL 
(Prazo de 15 dias da última publicação) 

Mariana Carvalho Pozenato Martins, Oficial do 2° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Curitiba, Estado do Paraná
NOTIFICA ARY SAD e EURICO CARLOS MROSK, proprietários, respectivamente, dos imóveis 
objetos das matrículas nºs 12.939 e 382 deste Registro de Imóveis por não terem sidos encontra-
dos nos endereços dos imóveis, o primeiro na Rua Albano Reis, 826, e o segundo na Rua Albano 
Reis, 862, ambos nesta cidade como também no endereço constante na matrícula: Rua Erechim, 
1081, Cascavel-Pr, conforme certidões do registrador do 4° Serviço de Títulos e Documentos desta 
cidade, para, querendo, se manifestem no prazo abaixo indicado, acerca do pedido feito por Pa-
trícia Garmatter Andrzejewski, para retificação / complementação da descrição do lote de terreno 
com frente para a Rua Albano Reis, 848, nesta cidade, objeto da transcrição 30.162 deste serviço; 
a notificação é feita porquanto o imóvel retificando confronta nas linhas laterais direita e esquerda, 
para quem olha da rua Albano Reis, 848, com os imóveis dos notificados_ Os documentos apre-
sentados pela usuária Patrícia Garmatter, ficam franqueados para exame e extração de cópias 
pelos notificandos, que tem o prazo de (15) dias após a segunda publicação deste edital, para, 
querendo, apresentares 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 de retificação na trans-
crição 30.162, conforme requerido pela interessada no requerimento do Protocolo 363.811.

Curitiba, 18 de janeiro de 2022.

MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS
Oficial de Registro

José Marcos de Castro
Escrevente Substituto
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EDITAL DE CITAÇÃO 
 

A Doutora MICHELA VECHI SAVIATO, Meritíssima Juíza de Direito Substirura da 18ª Vara Cível 
de Curitiba da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, na 
forma da lei...  
EDITAL DE CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCO-
NHECIDOS - PRAZO: TRINTA (30)DIAS.  
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento tiverem, que perante este 
Juízo e Cartório da 18ª Vara Cível, que tramitam os autos de USUCAPIÃO - USUCAPIÃO ORDI-
NÁRIA, tomada sob nº 0009727-37.2015.8.16.0001, autor da ação ESPÓLIO DE HENRIQUE 
GAIDA e OUTROS. Tem o presente a finalidade de CITAÇÃO de EVENTUAIS INTERESSADOS, 
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da ação, podendo, querendo, 
no prazo de 15 (Quinze) dias, contados do término do prazo do edital, contestá-la, sob pena 
de revelia, ou seja, não sendo contestada presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros os fa-
tos alegados pela parte autora, que tem por objeto: “”Os autores requerem reconhecimento do 
domínio do imóvel descrito na indicação Fiscal nº 52.020.006.000-8 e Matricula nº 65.886. do 2° 
Oficio de Registro de Imóveis desta capital, situado na Rua Francisco Scremin, 127, bairro Ahú, 
nesta Capital”. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não possam alegar igno-
rância, o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste juízo, no lugar 
público e de costume. NADA MAlS. Dado e passado nesta cidade de Curitiba, aos três dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu Marco Aurélio de Oliveira Paiva. Técnico Judi-
ciário, o redigi com base na inicial de mov. 1.1. Vai assinado pelo MMª. Juiz de Direito Substituto.  

Michela Vechi Saviato 
Juíza de Direito Substituta 

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA (LAMUS)
 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 

MUNICIPAL SIMPLIFICADA

A Alquimia Industria de Esquadrias Metálicas LTDA torna 
público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada 
para 25.12-8/00 Fabricação de esquadrias de metal, sito à Rua 
Apucarana, nº 661, Bairro Emiliano Perneta, município de Pinhais/

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, 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 infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da 
realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 
9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: CURITIBA - PR. 
BAIRRO TINGUI.  Rua Hilário Moro, n°526. Apto n°304 (3° andar) da Torre 04, tipo B do Cond. Resd. Village 
Paraná, c/ direito ao uso de uma vaga garagem n° N053. Área Priv. 61,45m². Matr. 75.984 do 2°RI Local. Obs: 
Consta na AV. 01 uma servidão de passagem. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 08/02/2022, às 15h. Lance mínimo: 
R$ 494.391,66 e 2º Leilão: 11/02/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 249.757,50 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). 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.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ONLINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 08/02/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 11/02/2022 Às 15h.

COMUNICADO À PRAÇA

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, visando preservar sua 
responsabilidade e o interesse dos consumidores, vem informar AO PÚBLICO 
EM GERAL E A QUEM POSSA INTERESSAR, que, a partir de 24 de Janeiro 
de 2022, não mais mantém relações comerciais com a loja:

C.LONGONI COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, localizada na 
Av. Vereador Toaldo Túlio, 290, Bairro Santa Felicidade, Curitiba/PR.

Solicitamos aos nossos clientes que em caso de dúvida ou quaisquer 
informações acerca da ITALÍNEA, façam contato em nossa Fábrica pelo fone 
(054) 3455-5100.  

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA

LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES
Oficial 

Rua Padre Anchieta, 2050, Conj. 501, 5° andar,
Bigorrilho - Curitiba - PR - (41) 3022-1117 - CEP: 80.730-000 

E-mail: Titular@ lricuritiba.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES, Oficial do Primeiro Registro Imobiliário da Comarca de Curi-
tiba, Estado do Paraná, 
NOTIFICA A SRA. ANA LUCIA QUEIROZ FORTES proprietária do imóvel constante da matrícula 
nº 29.256 do Livro 2-RG desta Serventia (ou seus sucessores por serem titulares do domínio do 
lote citado), não encontrada ou com endereço incerto e não sabido, de que os proprietários do Lote 
de terreno sob nº 2 da planta Lucia Buturi Foltran, localizado de frente para a Rua Noel Rosa 
nº 418, nesta cidade (objeto da matrícula nº 11.376 do Livro 2-RG desta Serventia), apresentaram 
documentos exigidos pelo Art. 213, inc. li, da Lei 6.015/73, para retificar a descrição do imóvel 
pertencente aos mesmos. Desta forma, como há desconhecimento do endereço e domicílio da 
notificada, é feita a presente NOTIFICAÇÃO, com amparo no Art. 213, inc. li, §  3º da referida Lei, 
para que, no prazo de quinze (15) dias após a segunda publicação deste edital, se manifestem, 
querendo, sobre o mencionado pedido de retificação administrativa de área do imóvel. 
O presente edital é publicado por duas vezes e, transcorrido o prazo legal de quinze (15) dias da 
segunda publicação e não havendo impugnação por parte da notificada, será lançada a averbação 
retificatória na matrícula nº 11.376 do Livro 2-RG deste Ofício.

Curitiba, 21 de janeiro de 2022.

LUIS FLÁVIO FIDELIS GONÇALVES
OFICIAL DO REGISTRO

Tayrini Vitali Felisberto Frol
Escrevente

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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