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O prêmio de R$ 1 mi-
lhão do Nota Paraná 
vai para um sortudo 

morador de São José dos 
Pinhais, na Região Metropo-
litana de Curitiba. O segun-
do maior prêmio, de R$ 200 
mil saiu para um morador de 
Ponta Grossa. Já em Curiti-
ba, há ganhador do prêmio 
de R$ 10 mil. O sorteio nº 
113 do programa foi reali-
zado ontem, em Maringá e 
transmitido ao vivo pelas re-
des sociais da Secretaria da 
Fazenda.

O bilhete milionário 
do primeiro prêmio foi o 
11.064.932, de um consumi-
dor morador do bairro Barro 
Preto, que concorreu com 11 
bilhetes de 15 notas fiscais 
com CPF na nota, de compras 
feitas em novembro de 2021 
no valor de R$ 2.111,00.

Já o segundo maior prê-
mio, de R$ 200 mil, foi sor-
teado para um morador de 
Ponta Grossa, com o núme-
ro 1.448.175, que concorreu 
com 30 bilhetes, sete notas 
fiscais e gastos no valor de 
R$ 5.946,00. Os vencedores, 
que ainda não tiveram seus 
nomes divulgados, serão no-
tificados pela coordenação 
do programa e terão os valo-
res depositados nas contas-
-correntes cadastradas. 

Prêmios de R$ 10 mil
Além dos dois prêmios 

principais, outros 40 no va-
lor de R$ 10 mil e 40 mil 
prêmios de R$ 10, cada tam-
bém foram sorteados. Os 
resultados, de acordo com a 
organização do sorteio, po-
derão ser consultados pelo 
saldo no programa e estarão 
disponíveis no aplicativo do 
Nota Paraná.

Como participar do 
Nota Paraná?

Para participar, basta se 
cadastrar no site www.nota-
parana.pr.gov.br e aderir ao 
regulamento. Ao solicitar 
seu CPF na nota, o cidadão 
ganhará um bilhete eletrô-
nico na primeira compra do 
mês. Depois, cada R$ 200,00 
em notas fiscais dá direito a 
um bilhete para o sorteio de 
seu respectivo período de 
adesão.

Os prêmios e também os 
créditos resultantes da devo-
lução de parte do ICMS pago 
pelo contribuinte poderão 
ser utilizados para abater o 
valor integral ou parcial do 
IPVA ou transferidos para a 
conta bancária cadastrada. 

Para participar do Para-
ná Pay é preciso acessar o 
cadastro no Nota Paraná e 
fazer o aceite. Mensalmente, 
o programa sorteia vouchers 
de R$ 100 para serem utili-
zados em estabelecimentos 
e serviços do setor de turis-
mo no Estado.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO ( Valores Expressos em Reais )
Ativo/Circulante 2021 2020
Caixa e Bancos 24.329.714 23.913.250
Aplicações de Liquidez Imediata 21.594.535 49.838.612
Clientes Faturados 9.909.755 20.065.428
Clientes a Faturar 27.211.874 9.639.975
Resultados de Consórcios a Receber 481.902 481.902
Devedores por Ajuste de Faturamento 14.014.174 14.014.174
Valores a Receber de Terceiros 300.038 2.292.360
Dividendos a Receber 4.995.375 2.545.658
Impostos a Compensar 621.219 4.148.968
Adiantamentos a Terceiros 23.623.831 15.739.408
Total do Circulante 127.082.417 142.679.736
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais 11.929.141 10.645.038
Imobilizados a Comercializar 65.136.749 65.136.749
Realizável a Longo Prazo 77.065.890 75.781.787
Permanente
Investimentos 6.810.091 8.454.584
Imobilizado 97.914.263 65.540.811
(–) Depreciações (66.457.096) (55.916.912)
Permanente 38.267.258 18.078.483
Total do Ativo Não Circulante 115.333.148 93.860.270
Total Geral do Ativo 242.415.565 236.540.006

Passivo/Circulante 2021 2020
Fornecedores 14.886.668 8.102.486
Juros s/Capital Próprio a Pagar – 1.435.271
Empréstimos Bancários 21.247.526 24.464.165
Financiamentos Bancários - FINAME 267.786 429.002
Obrigações Trabalhistas 6.890.154 4.276.419
Obrigações Tributárias 5.566.808 3.409.799
Obrigações Tributárias - Refis Lei 11.941/09 2.999.571 2.540.135
Dividendos a Pagar – 60.262
Adiantamentos de Terceiros 1.591.342 5.030.553
Total do Circulante 53.449.855 49.748.092
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
IR e C.S. Diferidos 1.435.392 1.373.237
Obrigações Tributárias - Refis Lei 11.941/09 12.760.761 15.050.009
Financiamentos Bancários - FINAME 63.597 331.382
Contratos de Obras - Ex. Futuros 52.929.614 75.258.025
Total do Exigível a Longo Prazo 67.189.364 92.012.653
Total do Passivo Não Circulante 67.189.364 92.012.653
Patrimônio Líquido
Capital Social 40.000.000 40.000.000
Capital Social a Integralizar (9.837.541) (10.746.966)
Reservas de Capital 34.260.393 9.224.630
Reservas de Reavaliação 55.339.253 55.392.172
Reservas de Lucros 2.014.241 909.425
Total do Patrimônio Líquido 121.776.346 94.779.261
Total Geral do Passivo 242.415.565 236.540.006

CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
C.N.P.J. nº 92.779.503/0001-25
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs. Acionistas, Cumprindo as disposições legais e estatutárias, a Administração da Castilho Engenharia e Empreendimentos S.A. apresen-
ta as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021. Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
 Curitiba, 09 de março de 2022 A Diretoria

DIRETORIA

José Mário de Castilho
Diretor Presidente - CPF 667.504.407-97

Emanuel Mascarenhas Padilha Junior
Diretor Administrativo - CPF 624.360.589-20

CONTADOR

Nelson Alves Reis
CRC RJ-053686/O-1 T-PR - CPF 428.420.347-91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores Expressos em Reais)

2021 2020
Receita Bruta de Atividades 
 Operacionais 495.931.733 292.415.294
Impostos Incidentes Sobre a Receita (25.510.912) (18.353.575)
Receita Operacional Líquida 470.420.821 274.061.719
Custos das Atividades Operacionais (394.558.703) (239.250.082)
Lucro Operacional Bruto 75.862.118 34.811.637
Receitas (Despesas) Operacionais
Receitas Financeiras – 1.363.913
Outras Receitas (2.698.569) 414.722
Despesas Administrativas (18.721.026) (12.866.056)
Despesas Financeiras (453.473) –
Depreciações e Amortizações (190.436) (119.792)
Resultado Positivo de Equivalência 
 Patrimonial 4.449.718 2.453.380
Lucro Operacional Líquido 58.248.332 26.057.804
IR e C.S. (17.963.509) (7.869.297)
Lucro Líquido do Exercício 40.284.823 18.188.507
Lucro Líquido por Ação ao Final 
 do Exercício 0,02304 0,01040

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Valores Expressos em Reais)

2021 2020
Lucro do Período 40.284.823 18.188.507
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente do Período 40.284.823 18.188.507

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/20 E 31/12/21
 (Valores Expressos em Reais)

Eventos
Capital 
Social Reservas Resultados

Contas Realizado Corr. Monetária De Capital De Lucros De Reavaliação Acumulados Totais
Saldo em 31/12/19 28.746.110 – – 506.924 55.456.883 – 84.709.917
Aumento de Capital 506.924 – – (506.924) – – –
Distribuição de Resultados – – – – – (8.119.164) (8.119.164)
Realização de Reservas – – – – (64.712) 64.712 –
Reservas para Contingências – – 9.224.630 – – (9.224.630) –
Reserva Legal – – – 909.425 – (909.425) –
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 18.188.507 18.188.507
Saldo em 31/12/20 29.253.034 – 9.224.630 909.425 55.392.172 – 94.779.261
Aumento de Capital 909.425 – – (909.425) – – –
Distribuição de Resultados – – – – – (13.287.738) (13.287.738)
Realização de Reservas – – – – (52.919) 52.919 –
Reservas para Contingências – – 25.035.763 – – (25.035.763) –
Reserva Legal – – – 2.014.241 – (2.014.241) –
Lucro Líquido do Exercício – – – – – 40.284.823 40.284.823
Saldo em 31/12/21 30.162.459 – 34.260.393 2.014.241 55.339.253 – 121.776.346

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO 
MÉTODO INDIRETO EM: (Valores Expressos em Reais)

31/12/2021 31/12/2020
1. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
- Resultado do Período 58.248.332 26.057.804
- Depreciações 10.540.184 (1.269.543)
Resultado do Período Ajustado 68.788.516 24.788.262
- Variação nas Contas a Receber 10.155.673 (2.893.812)
- Variação Serviços a Faturar (17.571.898) 11.074.995
- Variação em Dividendos a Receber (2.449.717) (553.381)
- Variação nas Vendas a Receber 1.992.322 –
- Variação Impostos a Recuperar 3.527.749 (417.215)
- Variação nos Adiantamentos a Terceiros (7.884.423) 2.378.147
- Variação nas Contas do Real. a L. Prazo (1.284.103) (67.080.516)
- Variação no Passivo Circulante 11.954.101 1.262.245
- Variação no Passivo Não Circulante (24.823.289) 7.095.892
- Imposto de Renda e CSLL do Exercício (17.963.509) (7.869.297)
Caixa Líquido Proveniente das 
 Atividades Operacionais => 24.441.422 (32.214.681)
2. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
- Variação nos Investimentos 1.644.493 (365.822)
- Variação no Imobilizado (32.373.452) 59.346.878
Caixa Líquido usado nas Atividades 
 de Investimentos => (30.728.959) 58.981.057
3. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
- Pagamentos/Recebimentos 
  por Empréstimo (3.439.211) (4.175.435)
- Redução/Aumento de Empréstimos 
 Bancário (3.216.639) 17.967.851
- Redução/Aumento de Financiamentos (161.216) (17.708)
- Redução/Aumento Juros Capital Próprio (1.435.271) 1.435.271
- Distribuição de Resultados (13.287.738) (8.119.164)
Caixa Líquido usado nas Atividades 
 de Financiamentos => (21.540.076) 7.090.815
Redução/Aumento Líquido de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (27.827.613) 33.857.190
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Início do Período 73.751.861 39.894.671
Caixa e Equivalentes de Caixa no 
 Fim do Período 45.924.249 73.751.861

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Nota 01 - Sumário das Principais Práticas Contábeis: os procedi-
mentos Contábeis adotados na elaboração das demonstrações, aten-
dem às disposições da Lei das Sociedades Anônimas e as mudanças 
trazidas pela Lei nº 11.638 de 28 de Dezembro de 2007, da Legislação 
Tributária em vigor e aos princípios fundamentais de Contabilidade 
normalmente aceitos. Nota 02 - Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: as principais práticas adotadas pela Companhia são as 
seguintes: a) Regime de Competência: o resultado é apurado pelo re-
gime de competência do exercício, incluindo dessa forma as receitas 
ganhas no período e os correspondentes custos, encargos e despesas 
incorridas, independente de seu efetivo pagamento ou recebimento. 
b) Segregação entre Ativos e Passivos Exigíveis: a classificação das 
contas de balanço em Circulante e Não Circulante é estabelecida em 
função dos prazos de realização dos direitos e obrigações. Se esta 
realização vier a ocorrer em até 360 dias, será classificada como Ativo/
Passivo Circulante; caso contrário, ficará demonstrada como Ativo/
Passivo Não Circulante. c) Imobilizado: O imobilizado está registrado 
ao custo de aquisição corrigido monetariamente, acrescido de Reava-
liação dos Bens realizada conforme Assembleias Gerais Extraordiná-
rias de 30 de Dezembro de 1993, 31 de Outubro de 1997; 10 de De-
zembro de 1997 e 20 de dezembro de 1999. As depreciações do 
período foram calculadas considerando as taxas permitidas pela legis-
lação fiscal e vida útil dos bens. Foi autorizado na Assembleia Geral 
Extraordinária de 15 de dezembro de 2020, a transferência de bens do 

ativo permanente para bens a comercializar no ativo realizável a longo 
prazo, visando a expurgar do permanente bens que não estão na ope-
ração da Empresa. Os detalhes relativos ao imobilizado constam em 
demonstrativo anexo ao final das Notas Explicativas. d) Unidade Mone-
tária: a presente documentação é apresentada com os valores dos 
anos-base de 2020 e 2021 expressos em Reais. Foram desprezados 
os valores menores que centavos. e) Receita Estimada através do 
Custo Incorrido: Em função da análise dos contratos de longo prazo 
optou-se pelo ajuste no cálculo da Receita Estimada. Esta diretriz está 
facultada na legislação tributária, notadamente na IN nº 21/79 editada 
pela SRF. Nota 03 - Clientes a Faturar: correspondem aos valores 
contratados relativos aos serviços executados mas não faturados, em 
observância aos dispositivos contratuais, ajustados em 2021 com base 
na receita contratada, proporcionalmente aos custos previstos já incor-
ridos. Nota 04 - Devedores por Ajuste de Faturamento: correspon-
dem a valores a receber junto a órgão governamental federal e estadu-
al, relativos a atualizações monetárias de faturas de execução de 
obras, não pagos nos prazos contratuais. Esse valor é objeto de preca-
tórios cuja liquidação será definida em curto prazo. Nota 05 - Partes 
Relacionadas: Os Saldos e transações com partes relacionadas 
constam em demonstrativo anexo ao final das Notas Explicativas. Nota 
06 - Investimentos: Os detalhes relativos aos investimentos constam 
em demonstrativo anexo ao final das Notas Explicativas.

ANEXO AS NOTAS EXPLICATIVAS 05 E 06
 DEMONSTRAÇÕES DOS INVESTIMENTOS RELEVANTES, SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Castilho Mineração 
Ltda.

Suloeste 
Participações

S C P 
Sinatraf

NF 
Agriculture

Holding 
Guiana Total 2021

Informações sobre as Empresas
Valor do Patrimônio Líquido 7.464.664 – – – – 7.464.664
Valor do Capital Social 2.970.000 – – – – 2.970.000
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 4.494.664 – – – – 4.494.664
Informações sobre os Investimentos nas Empresas:
Percentual de Participações 99%
Valores das Movimentações dos Investimentos:
Valor Patrimonial 4.449.718 – – – – 4.449.718 
Saldos Iniciais  2.970.000  1.976.730  2.241.136  1.266.717  – 8.454.584
Saldos Contábeis antes da Equivalência Patrimonial 2.970.000 – – – – 2.970.000
Resultado da Equivalência Patrimonial 4.449.718 – – –  – 4.449.718 
Transferências (4.449.718) –  (2.241.136)  317.983 278.660 (6.372.871)
Saldos Finais  2.970.000  1.976.730  –  1.584.700 278.660 6.810.091

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos.Srs. Acionistas da Castilho Engenharia e Empreendimentos 
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Castilho 
Engenharia e Empreendimentos S.A., que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Casti-
lho Engenharia e Empreendimentos S.A. em 31 de Dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzi-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional de Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do au-
ditor: A administração da Sociedade é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis, não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Rela-
tório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no traba-
lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 

 Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do essa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da au-
ditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas internacionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria ob-
tidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria, para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Niterói, 09 de Março de 2022

ACG Auditoria e Perícia Contábil Luiz Fernando Pereira Alves
CRC RJ nº 0068/O-6 Contador - CRC RJ nº 053.885/O-5

Nota 07 - Obrigações Tributárias: correspondem a saldos de parce-
lamentos de débitos previdenciários e de tributos federais, inclusos no 
REFIS, conforme a Lei nº 12.996/2014, que foram consolidados por 
parte da Receita Federal do Brasil e por débitos federais, inclusos no 
PERT, conforme Lei nº 13.496/2017, em consolidação por parte da 
Receita Federal do Brasil. Nota 08 - Capital Social: o Capital Social, 
foi aumentado para R$ 40.000.000,00 conforme AGE de 02/06/2020, 
sendo que R$ 30.162.459,26 esta totalmente integralizado e o restante 
de R$ 9.837.540,74, será integralizado até o final do exercício de 2022 
pelos acionistas e é composto de 1.748.611.477 de ações ordinárias 
sem valor nominal. Nota 09 - Reserva de Capital: foi criada uma 
 Reserva de Capital em função das incertezas deste momento de pan-
demia, para fazer frente a qualquer dificuldade futura que a Empresa 
possa enfrentar. Nota 02 - c) Imobilizado:

Custos e Reavaliação Corrigidos
Contas 2021 2020
Máquinas e Equipamentos 72.097.589 46.003.871
Móveis e Utensílios 802.800 799.700
Veículos 22.114.367 16.255.558
Instalações 345.058 345.058
Imóveis em Uso 142.913 142.913
Direito de Uso 2.411.534 1.993.709
Pedreiras
Subtotal 97.914.263 65.540.811
(–) Depreciação Acumulada (66.457.096) (55.916.912)
Imobilizado Líquido 31.457.167 9.923.900
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FEDERAL 
DIVULGA 
RESULTADO 
DIA 23 

A Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR) 
confirmou a data de 

divulgação do resultado do 
vestibular 2021/2022 para 
o próximo dia 23 de março. 
Inicialmente, a previsão era 
para a próxima segunda-
-feira, mas o Núcleo de 
Concursos (NC/UFPR) sa-
cramentou a nova data em 
publicação em edital.

Um total de 30.108 can-
didatos realizaram a prova 
do vestibular no dia 13 de 
janeiro. A abstenção foi 
12.490 candidatos, o que 
representa 29,32%, bem 
menor que a do vestibu-
lar anterior, realizado em 
julho de 2021, quando a 
abstenção foi de 41,6%. No 
total, 42.598 estavam ins-
critos.

Por causa da pandemia 
de covid-19, pelo segundo 
ano consecutivo o vestibu-
lar da UFPR aconteceu em 
fase única, exceto para o 
curso de Música, que teve 
prova de conhecimentos 
específicos no dia seguin-
te. A prova foi composta 
de 60 questões objetivas e 
um texto dissertativo-argu-
mentativo.

Os candidatos foram dis-
tribuídos em 2.914 turmas, 
das quais 30 de atendimen-
to especial, estas com um 
total de 145 candidatos. 
Por causa das medidas de 
prevenção exigidas pela 
pandemia de covid-19, a 
ocupação das salas de pro-
va foi de apenas 70% da ca-
pacidade física.

Vagas
A UFPR oferta 5.340 

vagas em 125 cursos de 
graduação. Metade das va-
gas é destinada para ampla 
concorrência e a outra me-
tade, para candidatos que 
fizeram o ensino médio in-
tegralmente em escolas pú-
blicas. Dentro dessa parcela 
de vagas estão as cotas para 
pessoas de baixa renda, 
pretos, pardos, indígenas e 
pessoas com deficiência.

A prova também será 
utilizada para seleção de 
candidatos para os cargos 
de Cadete Policial Militar e 
Cadete Bombeiro Militar da 
Polícia Militar do Estado do 
Paraná, processo seletivo 
com 70 vagas.
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FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO PARANÁ

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 13, § 1º, do Regulamento Eleitoral da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, aprovado pela Resolução CR/Fecomércio-
PR nº 04/2005, foi registrada uma única chapa, conforme abaixo relacionada, que concorrerá às 
eleições sindicais a serem realizadas em 25 de abril de 2022, para composição de nova diretoria da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, seu Conselho Fiscal, Delegados 
Representantes junto à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, efetivos 
e suplentes, para o mandato 2022/2026, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial 
do Estado, Jornal Folha de Londrina e no Jornal Tribuna do Paraná, em 22 de fevereiro de 2022. 
Nos termos do dispositivo acima referido do Regulamento Eleitoral, declara-se aberto o prazo de 
05 (cinco) dias para a impugnação de candidaturas, a partir da data de publicação deste Edital.

Chapa Nº1 - “Trabalho e Realização”
Presidente: Darci Piana; 1º Vice-Presidente:       Ari Faria Bittencourt; 2º Vice-Presidente: Paulo 
Salesbram; 3º Vice-Presidente: Paulo Beal; 4º Vice-Presidente: Paulo Cesar Nauiack; 5º Vice-
Presidente: Ulisses Piva; 6º Vice-Presidente: Pedro Joanir Zonta; 7º Vice-Presidente: Ovhanes 
Gava; 8º Vice-Presidente: Edenir Zandoná Junior; 9º Vice-Presidente: Leopoldo Nestor Furlan; 10º 
Vice-Presidente Câmara do Comércio Atacadista: Luis Antônio Dias; 11º Vice-Presidente Câmara 
do Comércio Varejista: José Alex Gonçalves Figueira; 12º Vice-Presidente Câmara de Agentes 
Autônomos: Luiz Sergio Wozniaki; 13º Vice-Presidente Câmara de Assuntos do Mercosul: Valter da 
Silva Barros; 14º Vice-Presidente Câmara de Turismo: Ricardo Hirodi Toyofuku; 15º Vice-Presidente 
Câmara de Mediação e Arbitragem: José Carlos Loureiro Neto; DIRETORES SECRETÁRIOS: 1º 
Secretário: Nelcir Antônio Ferro; 2º Secretário: Idalberto Batista Vilas Boas; 3º Secretário: Aída 
Santos Assunção; DIRETORES TESOUREIROS: 1º Tesoureiro: Nelson José Bizoto; 2º Tesoureiro: 
Sigismundo Mazurek; 3º Tesoureiro: Gisele Mari Junqueira Santos Zanon; DIRETORES PARA 
ASSUNTOS SINDICAIS: José Alberto Pereira; Carlos Rodrigues do Nascimento; Beloir João 
Rotta; Cesar Moro Tozetto; DIRETORES PARA ASSUNTOS DE RELAÇÕES DE TRABALHO: 
Abrão José Melhem; Airton José Trento; Mara Silvia de Mello Moraes; Vilmar Bottin; DIRETORES 
PARA ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS: Everton Calamucci; Zildo Costa; Antonio Barea; DIRETORES 
PARA ASSUNTOS DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL: Dercílio Constatino; Ademilson 
Milani; Sandro Augusto Sabadin; DIRETORES PARA ASSUNTOS DE CRÉDITO: Ademar 
Bayer; Paulo Herminio Pennacchi; Luis Carlos Favarin; DIRETORES PARA ASSUNTOS DE 
RELAÇÕES DE CONSUMO: Kasciano Roberto Morais; Carlos Antonio Amaral Monteiro; Rogério 
Vosnika; DIRETORES PARA ASSUNTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR: Gumercindo Ferreira dos 
Santos Junior; Alberto Luis de Souza Araújo; DIRETORES PARA ASSUNTOS DE HABITAÇÃO 
E IMOBILIÁRIO:              Liliana Ribas Tavarnaro; Luiz Carlos Borges da Silva; CONSELHO FISCAL 
- MEMBROS EFETIVOS: 1º Wanderley Antonio Nogueira; 2º Agostinho Francisco Sabadin; 3º 
Jorge Dib Manne; MEMBROS SUPLENTES: 1º Cassiano Dalledone Zancan; 2º Humberto Máximo 
Pires da Costa; 3º Fabio Hideki Assahi; SUPLENTES DA DIRETORIA: 1º Angelo José Dal Pai; 2º 
Sidney Catenaci; 3º Carlos Batista Rodrigues; 4º Horst Adelberto Waldraff; 5º Diógenes Kuczynski 
Szpak; 6º Emerson Alcides Veronese; 7º Olcimar José Parzianello; 8º Mauro Roberto Szpak; 9º 
Osnei José Simões Santos; 10º William Fernando Favarin; 11º Júlio dos Reis Rangel; 12º Roberto 
Luiz de Oliveira; 13º Itacir Mayer; 14º Laércio Schineider; 15º Justino Rodrigues da Fonseca; 16º 
Roberto Hernando Barco; 17º Valdir José Civiero; 18º Joselito Soncella; 19º Amauri Donadon Leal; 
20º Miguel Donha Junior; 21º Nilson José Zancan; 22º Gélcio Miguel Schibelbein; 23º José Mariolí 
Simão; 24º Eduardo Rubens de Andrade; 25º Onésimo Santos de Anunciação; 26º Marcos dos 
Santos Junior; 27º Maria Deli Medeiros de Medeiros; 28º Rosangela Canisso; 29º José Roberto 
Marques; 30º Claudinei Herrero; DELEGADOS REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/PR 
JUNTO AO CONSELHO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO: EFETIVOS: Darci 
Piana; Ari Faria Bittencourt; SUPLENTES: Paulo Cesar Nauiack; Wanderley Antonio Nogueira.

Curitiba, 10 de março de 2022.

Euclides Locatelli 
Presidente da Comissão Eleitoral

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria de 
Apoio Técnico, torna pública a realização do procedimento licitatório disposto a seguir.

Pregão Eletrônico: nº 003/2022
PROTOCOLO: nº  17907-08.2021

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 925262

OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) celulares, 02 (dois) microfones profissionais, 02 (dois) 
microfones de lapela sem fio, um par de rádio comunicadores, 10 (dez) fones de ouvido, 
01 (um) estabilizador, 02 (dois) gravadores de áudio, 01 (um) gravador de vídeo para 
programação, 01 (um) leitor de cartão de memória, 12 (doze) pilhas recarregáveis, em 
conformidade com especificações e condições constantes no Termo de Referência, parte 
integrante deste edital. 
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 24/03/2022, às 10h00, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 11/03/2022 até às 
09h30 do dia 24/03/2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico                                           
www.licitacoes-e.com.br.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
LOTE 01- AMPLA CONCORRÊNCIA 
LOTE 02- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 87.150,42 (Oitenta e 
sete mil, cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos). 
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
das 17h30min do dia 11/03/2022, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: 
www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-4340 ou e-mail 
licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:   001.001.6000.4490-5233 - Equipamentos para Áudio, 
Vídeo e Foto e 001.001.6000.3390-3026 - Material Elétrico e Eletrônico.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 10 de Março de 2022.

Aviso de Credenciamento nº 01/2022
Processo: 23075.064748/2021-03
Objeto: Credenciamento com o objetivo de contratar serviços de Leiloeiro Oficial registrado na 
Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR com o intuito de preparação, organização e condução de 
leilão público eletrônico, via web, para alienação onerosa de bens móveis inservíveis da UFPR. A 
documentação deverá ser encaminhada de 22/03/2022 a 29/03/2022 até as 18h00, no endereço 
eletrônico credencialeiloeiros@ufpr.br. O Edital completo encontra-se disponível no endereço 
eletrônico http://www.pra.ufpr.br/portal/delog/divisao-de-patrimonio/leilao/. Denise Regina 
Zanatta Costa – Coordenadora da Coordenadoria de Logística.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Coordenadoria de Licitações e Contratações – PRA
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SEGUNDA 
CAPITAL 
COM MAIS 
EMPREGOS

O mercado de tra-
balho em Curitiba 
começou o ano 

em ritmo acelerado e a 
capital foi a segunda que 
mais gerou vagas com 
carteira assinada no País 
em janeiro, atrás apenas 
de São Paulo. Os dados 
são do Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged), 
divulgados ontem pelo 
Ministério do Trabalho e 
Previdência.

Curitiba criou 7.288 
vagas no primeiro mês 
do ano. São Paulo gerou 
17.430 vagas e Vacaria 
(RS) ficou em terceiro 
lugar, com 5.309 vagas.

Os números do em-
prego na capital parana-
ense já superam os da-
dos registrados antes da 
pandemia. Em janeiro de 
2020, antes da chegada 
da covid-19, o saldo ha-
via sido de 6.748 vagas. 
Em janeiro de 2021, o 
saldo tinha sido de 5.097 
vagas.

O saldo medido pelo 
Caged é a diferença en-
tre admissões (42.049) 
e demissões (34.761). 
Com isso, o estoque de 
vagas no município fe-
chou janeiro em 727.284 
empregos.

Entre os setores, os 
que mais geraram vagas 
em Curitiba foram ser-
viços, com 6.822 vagas, 
construção, 711, e indús-
tria, com 690. O comér-
cio, porém, teve saldo ne-
gativo de 963 vagas. Do 
total de saldo, homens 
ocuparam 4.092 vagas e 
as mulheres, 3.196.

Por faixa etária, as 
vagas foram ocupadas 
principalmente por pes-
soas de 18 a 24 anos, 
com 2.975. Trabalhado-
res de 30 a 39 anos pre-
encheram 1.633 vagas; 
de 25 a 29 anos, 1.053; 
e de 40 a 49 anos, 1.018.

Recuperação
O número consolida 

o movimento de recu-
peração, após o impacto 
da pandemia de covid-19 
encolher o mercado de 
trabalho em todo país, 
comemora o prefeito Ra-
fael Greca. Curitiba foi 
responsável por gerar 
40% das vagas do Estado 
no mês (18 mil).

“Os números compro-
vam que a nossa eco-
nomia aqui de Curitiba 
virou a chave da pande-
mia. Ainda temos desa-
fios, mas vamos em fren-
te com a esperança de 
dias melhores”, afirmou 
o prefeito.
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Autopista Planalto Sul S.A. 
CNPJ/ME Nº 09.325.109/0001-73 – NIRE 41.300.074.623 – Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos vinte dias do mês de janeiro de 2022, às 11:00 horas, na sede social da 
Autopista Planalto Sul S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Rio Negro, Estado do Paraná, 
na Praça de Pedágio BR 116 km 204, s/n, térreo da Praça de Pedágio, Bairro Roseira, CEP 83880-
990. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do acionista 
representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sra. Simone 
Aparecida Borsato; Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1. Aprovar (i) a 
emissão, pela Companhia, de 3.800 (três mil e oitocentas) debêntures nominativas e não conversí-
veis, da espécie subordinada, todas com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos 
termos do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, as quais serão objeto de colocação privada; e (ii) autorização 
para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação da emissão 
referida no item (i) acima; 5. Deliberações: Por unanimidade, o acionista delibera o que segue: 5.1. 
Aprovar a nona emissão de debêntures (“Emissão”), em série única, nominativas e não conversíveis, 
da espécie subordinada, nos termos do artigo 59 da Lei nº 6.404/76, a ser composta de 3.800 (três mil 
e oitocentas) debêntures, todas com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Debêntu-
res”), para colocação privada. As características, termos e condições das Debêntures encontram-se 
definidos abaixo e no “Instrumento Particular de Escritura da Nona Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, da Autopista Planalto Sul S.A.” (“Escritura de 
Emissão”): 5.1.1. Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de R$ 38.000.000,00 (trinta e 
oito milhões de reais), na data de emissão das Debêntures, conforme definido na Escritura de Emissão 
(“Data de Emissão”). 5.1.2. Prazo e Vencimento. As Debêntures terão vencimento previsto para 31 de 
dezembro de 2024 (“Data de Vencimento”). 5.1.3. Séries, Quantidade de Títulos, Conversibilidade e 
Forma. Serão emitidas, em série única, 3.800 (três mil e oitocentas) debêntures. As Debêntures serão 
nominativas e não conversíveis em ações. Não será emitido certificado representativo das Debêntures. 
Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro do titular das 
Debêntures no Livro de Registro de Debêntures da Emissora. 5.1.4. Valor Nominal Unitário. O valor 
nominal unitário de cada Debênture será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitário”) na 
Data de Emissão. 5.1.5. Preço de Subscrição e Forma de Integralização. As Debêntures poderão ser 
subscritas, no todo ou em parte, de uma única vez ou em lotes com qualquer número de Debêntures, 
a qualquer momento dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da Data de Emissão (“Prazo de 
Subscrição”). As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente 
nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário. 5.1.6. Amortização do Principal. O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será integralmente pago pela Emissora, em uma única parcela, na Data de Vencimento. 
5.1.7. Amortização Extraordinária. Nos termos e condições previstas na Escritura de Emissão, a 
Emissora poderá promover amortização extraordinária parcial da totalidade das Debêntures a qualquer 
tempo (“Amortização Extraordinária”), observado que as Amortizações Extraordinárias não poderão 
ultrapassar, em conjunto, 95% (noventa e cinco por cento) do Valor Nominal Unitário original das 
Debêntures, atualizado monetariamente nos termos da Escritura de Emissão. 5.1.8. Remuneração. 
Não haverá atualização monetária do Valor Nominal das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem 
por cento) das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página na Internet 
(http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa ou spread de 1,0% 
(um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”). A 
Remuneração será paga em uma única parcela na Data de Vencimento, exceto no que diz respeito 
à Remuneração devida por ocasião de Amortização Extraordinária ou de resgate antecipado facul-
tativo, que será paga nos termos da Escritura de Emissão, e será calculada pro rata temporis por 
dias úteis decorridos desde a Data de Emissão (inclusive) até a Data de Vencimento ou até a data 
de Amortização Extraordinária ou do vencimento antecipado (exclusive). 5.1.9. Resgate Antecipado e 
Vencimento Antecipado. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar qualquer Debênture, a 
qualquer tempo até a Data de Vencimento, pelo Valor Nominal Unitário de cada Debênture, acrescido 
da Remuneração, calculada pro rata temporis até a data de pagamento do resgate, sem que seja devido 
o pagamento de qualquer prêmio ou penalidade, mediante envio de notificação ao Debenturista com 
pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência. Os debenturistas poderão declarar antecipadamente 
vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures nos termos previstos na Escritura de Emissão. 
5.1.10. Garantias. As Debêntures serão da espécie subordinada, não contando com garantias reais 
ou fidejussórias. 5.1.11. Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos por meio da Emissão das 
Debêntures serão destinados à execução do plano de investimentos da Emissora. 5.1.12. Delegação 
à Diretoria. Os acionistas delegam à Diretoria poderes para firmar a Escritura de Emissão nos termos 
do documento anexo, bem como a celebrar todos os demais contratos relacionados à, e tomar todas 
as providências necessárias à Emissão das Debêntures. 5.2. Aprovar a lavratura desta Ata em forma de 
sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, 
após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sra. Simone Aparecida Borsato 
e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Simone Aparecida Borsato 
e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Rio Negro, 20 de janeiro de 2022. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – 
Secretária. JUCEPAR. Certifico o registro em 16/02/2022, 14:29 horas, sob nº 20221070982. Protocolo: 
221070982 de 16/02/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Highline do Brasil III Infraestrutura de Telecomunicações 
S/A (CNPJ 20.228.158/0001-20) torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fazenda do Rio Grande 
a Licença Simplificada para Estação Rádio Base ID. PRFZN005_
PRFZR11, a ser implantada na Rua Chopim, nº 229, Qd. 9, Lt. 79, 
Gralha Azul, Fazenda Rio Grande/PR, CEP 83824-398.

Hideraldo Boscardin, Oficial Registrador Substituto do 5º Registro de Imóveis da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
Faz saber ao CELIO PAULO SOCHER, com endereço à Rua João Antonio Xavier, 
nº 299, Água Verde, Curitiba - PR, que por este Cartório está se processando a 
retificação extrajudicial do Lote de terreno nº 7/8, localizado a Rua João Antonio 
Xavier, nº 319, Curitiba - PR, matriculado sob nº 73.505, de propriedade de 
Residencial Sunsete Água Verde 5 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., 
protocolado sob nº 447.589, vem NOTIFICAR o(s) confrontante(s) acima citado(s), 
para que no prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação, compareça 
nesse Cartório, situado a Rua Nunes Machado nº 695, 4° andar, bairro Rebouças, 
nesta Cidade, no horário das 08:30h as 17:0üh, para que se manifeste a respeito da 
retificação requerida presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no 
prazo legal (15 dias úteis da 2ª e última publicação), nos termos do artigo 213, Inciso 
II, parágrafos 2°, 3º e 4°, da Lei nº 6.015, de 31/12/1973.

Curitiba, 07 de março de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS
RUA NUNES MACHADO, 695 - 4º ANDAR - CEP 80220-070
FONE: 3224-3555 - E-MAIL: 5REGIMOV@TERRA.COM.BR 

LUIZ BOSCARDIN
REGISTRADOR 

CPF110 793 209-20 

EDITAL

Hideraldo Boscardin, Oficial Registrador Substituto do 5º Registro de Imóveis da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
Faz saber ao DORIS CORDEIRO ANTONIETTO, com endereço à Rua Castro. nº 294, 
Água Verde, Curitiba - PR, que por este Cartório está se processando a retificação 
extrajudicial do Lote de terreno nº 7/8, localizado a Rua João Antonio Xavier, nº 319, 
Curitiba - PR, matriculado sob nº 73.505, de propriedade de Residencial Sunsete 
Agua Verde 5 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., protocolado sob nº 447.589, 
vem NOTIFICAR o(s) confrontante(s) acima citado(s), para que no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da última publicação, compareça nesse Cartório, situado 
a Rua Nunes Machado nº 695, 4º andar, bairro Rebouças, nesta Cidade, no horário 
das 08:30h as 17:00h, para que se manifeste a respeito da retificação requerida, 
presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal (15 dias 
úteis da 2ª e última publicação), nos termos do artigo 213, Inciso II, parágrafos 2°, 3° 
e 4°, da Lei nº 6.015, de 31/12/1973.

Curitiba, 07 de março de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS
RUA NUNES MACHADO, 695 - 4º ANDAR - CEP 80220-070
FONE: 3224-3555 - E-MAIL: 5REGIMOV@TERRA.COM.BR 

LUIZ BOSCARDIN
REGISTRADOR 

CPF110 793 209-20 

EDITAL

Hideraldo Boscardin, Oficial Registrador Substituto do 5º Registro de Imóveis da 
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná.
Faz saber ao SINDICO DO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VENETO, com endereço 
à Rua Castro. Nº 330, esquina com a Rua João Antonio Xavier, Água Verde, 
Curitiba - PR, que por este Cartório está se processando a retificação extrajudicial 
do Lote de terreno nº 7/8, localizado a Rua João AntoPJo Xavier, nº 319, Curitiba 
- PR, matriculado sob nº 73.505, de propriedade de Residencial Sunsete Água 
Verde 5 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., protocolado sob nº 447.589, vem 
NOTIFICAR o(s) confrontante(s) acima citado(s), para que no prazo de 15 (quinze)  
dias, contados  d.a última pubiicação, compareça  nesse Cartoiio, situado a Rua 
Nunes Machado nº 695, 4° andar, bairro Rebouças, nesta Cidade, no horário 
das 08:30h as 17:00h, para que se manifeste a respeito da retificação requerida 
presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal (15 dias 
úteis da 2ª e última publicação), nos termos do artigo 213, Inciso II, parágrafos 2°, 3° 
e 4°, da Lei nº 6.015, de 31/12/1973.

Curitiba, 07 de março de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

5º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS
RUA NUNES MACHADO, 695 - 4º ANDAR - CEP 80220-070
FONE: 3224-3555 - E-MAIL: 5REGIMOV@TERRA.COM.BR 

LUIZ BOSCARDIN
REGISTRADOR 

CPF110 793 209-20 

EDITAL

COMUNICADO
A empresa VALTER SOARES DE OLIVEIRA, solicita 
o comparecimento do seu funcionário FERNANDO 
OLIVEIRA DOS SANTOS em seu local de trabalho 
situado na RUA DOS EUCALIPTOS, 141 MARACANA - 
COLOMBO, impreterivelmente no prazo de 48 horas, 
para tratar de assuntos de seu interesse.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
E Empresa HAMAYA DO BRASIL COMERCIO DE PRO-
DUTOS RECICLÁVEIS LTDA, CNPJ 13.663.727/0001-
09 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Pré-
via para Tratamento e/ou disposição final de resíduos 
solidos a ser implantada na Rua Manoel Claudino Bar-
bosa n 577, Pioneiros, Fazenda Rio Grande PR.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

   Irani Salgado de Souza Villen, titular no  sétimo ofício de registro imobiliário 
da comarca de Curitiba, estado do Paraná,
   NOTIFICA EMBRAENE EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS E 
OBRAS LTDA, com endereço incerto e não sabido, ou seus sucessores, por 
ser titular do domínio do imóvel situado na Rua Humberto Ciccarino nº.180, 
casa nº.4, com indicação fiscal 82-069-024.003-6, nesta cidade, de que os 
requerentes Antonio Celso Gerber e Ofélia dos Santos Gerber, requereram 
a usucapião extrajudicial do imóvel acima mencionado, apresentando 
documentos exigidos pelo art.216-A da Lei de Registros Públicos; desta 
forma, como há desconhecimento do endereço e domicílio do notificando, 
como titular do imóvel, é feita a presente NOTIFICAÇÃO, com amparo no 
art.216-A, "11", para que, no prazo de quinze (15) dias após a segunda 
publicação deste edital, se manifeste, querendo, sobre o mencionado pedido 
de usucapião extrajudicial.
   O presente edital é publicado duas vezes, e transcorrido o prazo legal de 
quinze (15) dias da segunda publicação, e não havendo impugnação, será 
registrada a usucapião.

Curitiba, 03 de março de 2.022.

Irani Salgado de Souza Villen
titular
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Com apoio de helicóptero e  50 viaturas, 
PM  desencadeia megaoperação no Litoral

O 1º Comando Regional 
da Polícia Militar (1º 
CRPM), por meio do 

9º Batalhão de Polícia Militar 
(9º BPM), iniciou ontem à tar-
de, no Litoral, a megaoperação 
Fortaleza, que tem como obje-
tivo apreender drogas e armas, 
além de localizar foragidos da 
justiça. Um helicóptero da PM 
e 50 viaturas estão apoiando a 
fiscalização. Mais de 100 poli-
ciais atuam nesta operação. 

Somente em Paranaguá cer-

ca de 20 viaturas saíram da 
Praça Mário Roque para atua-
ção nos bairros. Esse cerco em 
todas as cidades do Litoral ain-
da faz parte do Verão Paraná – 
Viva a Vida 2021/2022.

De acordo com o coman-
dante do 1º CRPM, coronel 
Renato de Oliveira Ribas Filho, 
serão feitas barreiras e aborda-
gens em todas as cidades lito-
râneas simultaneamente. “Os 
policiais militares da Radiopa-
trulha e ROTAM vão identifi-

car pessoas foragidas da jus-
tiça, com mandados de prisão 
em aberto, além de apreender 
drogas, armas e veículos furta-
dos ou roubados para reforçar 
a segurança do cidadão”, disse.

“Nós vamos desenvolver o 
policiamento em pontos estra-
tégicos das cidades, bem como 
faremos patrulhamento nas 
principais praças, entradas e 
saídas”, complementou o co-
ronel.

Ainda segundo ele, ao reti-

rar armas de fogo ilegais de cir-
culação, por exemplo, a Polícia 
Militar evita que ocorram ho-
micídios e outros crimes. “Nós 
estamos aqui para proporcio-
nar uma maior segurança e 
as fiscalizações se estenderão 
noite afora”, explicou.

Participam do reforço a 
Radiopatrulha do 9º BPM, a 
Rondas Ostensivas Tático Mó-
vel (ROTAM) e o Batalhão de 
Polícia Militar de Operações 
Aéreas (BPMOA).

O trabalho contínuo da 
Prefeitura na área atingida 
por um incêndio no fim de 
fevereiro teve sequência na 
última quarta-feira. Após a 
remoção de 142 toneladas 
de resíduos do Morro do 
Sabão, no Parolin, equipes 
da Cohab e da Secretaria 
Municipal de Obras Públi-
cas (Smop) estiveram na 
área para avaliar melhorias 
a serem feitas no local.

“Já avançamos na limpe-
za do terreno e seguimos 
estudando projeto habita-
cional para desadensar a 
área, conforme determi-
nou o prefeito Rafael Gre-
ca, visando uma nova vida 
para as famílias em locais 
seguros, porém na mesma 
região”, explica o presiden-
te da Cohab, José Lupion 
Neto.

Sob a coordenação da 
Cohab, equipes da Smop e 
da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente (SMMA) 
estão trabalhando na re-
moção dos resíduos resul-
tantes do incêndio. Nesta 

semana, foram retirados 11 
grandes caminhões lotados 
de material. 

“Trata-se de um traba-
lho complexo em virtude 
da qualidade do solo e do 
aterro. Sempre preocupa-
dos com a segurança das fa-
mílias estamos fazendo um 
acompanhamento dia após 
o dia em paralelo ao traba-
lho das máquinas”, ressalta 
a diretora técnica da Cohab, 
Melissa de Athayde Cunha 
Kesikowski.

Com um terreno mais 
limpo é possível analisar a 
abertura de um acesso que 
facilite e traga segurança 
para as famílias morado-
ras do local, como também 
para o próprio aterro do 
morro em questão.

Também estiveram na 
vistoria o secretário mu-
nicipal de Obras Públicas, 
Rodrigo Rodrigues, o admi-
nistrador regional do Por-
tão, Gerson Gunha, o líder 
comunitário Edson do Pa-
rolin e equipes técnicas da 
regional e da Cohab.

Prefeitura prepara melhorias
INCÊNDIO

Regina Maria Froes 
da Motta Sampaio, 70 
anos. Sepultamento 
hoje no Cemitério 
Parque Iguaçu.
Pedro Lineu Ambrozio, 
41 anos. Sepultamento 
hoje no Cemitério Borda 
do Campo.
Valdir Jose Godk, 51 
anos. Sepultamento 
hoje no Cemitério 
Municipal de Campo 
Largo.
Hamilton da Silva, 65 
anos. Sepultamento 
hoje, às 11h, no 
Cemitério Vertical.
Marina Protski de 
Abreu, 49 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 13h, no Cemitério 
Paroquial de Campo 
Comprido.
Antonio Carlos  
Souza, 60 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 11h, no Cemitério 
Parque Iguaçu.
Alice Theresita 
Schuchovski, 91 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 11h, no Cemitério 
Municipal do Água 
Verde.
Augusto Pires dos 
Santos, 60 anos. 
Sepultamento hoje, às 
16h30, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim.
Maria de Lourdes 
Azevedo Dias, 87 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 15h, no Cemitério 
Vertical.
Christiano Osvaldo 
Andreguetto, 89 anos. 
Sepultamento hoje.
Jose Carlos Savassi 
Rocha, 64 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 17h.
Osvaldo dos Santos, 
69 anos. Sepultamento 
hoje, às 15h, no 
Cemitério Municipal São 
Francisco de Paula.
Sebastião Olimpio 
Oliveira dos Santos, 
57 anos. Sepultamento 
hoje, às 9h.
Neusa Maria Rossa, 
63 anos. Sepultamento 
hoje, às 9h, no Cemitério 
Jardim da Saudade II.
Luiz Antonio Siqueira, 
39 anos. Sepultamento 
hoje, às 9h, no  
Cemitério Municipal 
do Boqueirão.
Julio Miranda, 80 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 10h, no Cemitério 
Paroquial do Umbará.
Sebastião Vilson Lins, 
49 anos. Sepultamento 
hoje, às 17h, no 
Cemitério Paroquial 
Colônia Orleans.
Maria José de Lara 
Kierski, 88 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 11h, no Cemitério 
Paroquial Abranches.
Ailton Rocha de 
Oliveira, 54 anos. 
Sepultamento hoje, 
às 13h, no Cemitério 
Municipal do Boqueirão.

FALECIMENTOS

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 
09.121.243/0001-52, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a Licença de Operação, a 
Renovação da Licença Ambiental de Operação para Fabricação e 
Comercialização de Embalagens de Papel, situada à Rua Sylvano 
Alves da Rocha Loures, 488, CIC – Curitiba/PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 
09.121.243/0001-52, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a Licença de Operação, 
válida até 06 de junho de 2015 para Fabricação e Comercialização 
de Embalagens de Papel, situada à Rua Sylvano Alves da Rocha 
Loures, 488, CIC – Curitiba/PR

CERCO AOS CERCO AOS 
BANDIDOSBANDIDOS
CERCO AOS CERCO AOS 
BANDIDOSBANDIDOS

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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