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EXEMPLO DE SUPERAÇÃO
Dona Selma 
venceu a  
pobreza e 
agressões 
para criar  
dez filhos

O sorriso aberto e o jeito 
maternal com os quais 
inicia a conversa com 

o “jovem repórter” já entre-
gam que dona Selma Eliane 
Rodrigues, de 57 anos, é uma 
mãezona. Com seus dez filhos 
criados com muita dificulda-
de, hoje a auxiliar de limpeza 
é uma vencedora: possui sua 
casa própria, em São José dos 
Pinhais, na Região Metropoli-
tana de Curitiba, encaminhou 
a vida dos filhos e hoje se diz 
muito feliz com a vida que 
construiu. “O Dia das Mães é 
sempre uma alegria aqui em 
casa. Reúno todos os meus 
filhos, as minhas noras, os 
genros e meus netinhos que 
eu amo tanto. A casa fica na-
quela bagunça gostosa”, conta 
orgulhosa.

Mas nem sempre a vida foi 
fácil para dona Selma. A voz 
suave e o amor pela família 
escondem todos os abusos 
que sofreu, como uma mulher 
jovem e socialmente despro-
tegida. Para conseguir sobre-
viver, ela precisou se des-
dobrar entre empregos para 
criar, sozinha, uma dezena de 
crianças. Nas horas de des-
canso, ainda precisava aturar 
os abusos e as agressões den-
tro de casa.

“Trabalhava em dois em-
pregos, com produtos reci-
cláveis, e muitas vezes troca-
va o dia de serviço em troca 
de comida. Fui casada por 36 
anos, mas foi um casamento 
muito difícil. Já apanhei de 
martelo, fui colocada sem 
roupa pra fora de casa e, 
quando voltava dos empre-
gos, ainda precisava aguentar 
todos os tipos de desrespeito 
possíveis”, relembra.

Os abusos foram tantos que 
dona Selma precisou dar à luz 
em casa, novamente sozinha, 
sem o apoio médico neces-

sário. “Dois dos meus filhos 
eu ganhei em condições pre-
cárias, um em casa e outro 
em um caminhão de toras de 
madeira, porque meu então 
marido havia desaparecido e 
eu não tinha mais ninguém. 
Em uma das ocasiões, quan-
do voltei do hospital, ele dis-
se aos vizinhos que eu havia 
morrido e ainda me deu ‘uma 

surra’, sem motivo algum”.
Por conta de tantas difi-

culdades, Dona Selma conta 
que pensou muitas vezes no 
pior, mas se apegava às coi-
sas mais importantes de sua 
vida: sua família e sua fé. “Já 
cheguei a trocar geladeira e 
televisão para pagar aluguel 
em um ‘barraquinho’ que não 
tinha nem água nem luz, mas 

hoje tenho minha casinha, me 
sinto muito feliz e olho para o 
passado como aprendizado”, 
diz orgulhosa.

Neste Dia das Mães, dona 
Selma decidiu usar seu exem-
plo de superação como in-
centivo àquelas mães que 
passaram e ainda passam por 
situações tão difíceis como as 
quais ela precisou superar.

“Nunca esqueça que vale a 
pena lutar, que há esperança. 
Tenha certeza absoluta que 
tudo nessa vida tem solução. 
Na hora em que passamos por 
abusos e situações tristes é 
muito difícil, mas lá na frente 
você vai ver como você é uma 
vencedora. Cada luta é uma 
vitória. Não desista, nem por 
um segundo”, completa.

Leilão Eletrônico
LICITAÇÃO: Leilão Eletrônico nº 0900100/000004/2022.
MERCADORIAS: motores de barco, vestuário, videogames, automóveis, 
sucatas de veículos, bebidas, artigos de bazar etc.
CLIENTELA: Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas.
RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 16/05/2022 às 08h até o dia 23/05/2022 
às 21h.
ABERTURA DA SESSÃO PARA LANCES: 24/05/2022 às 10h.
LOCAL: https://www.gov.br/receitafederal/ - e-CAC - opção “Sistema de Leilão 
Eletrônico” - SLE. 
EDITAL E INFORMAÇÕES: no endereço eletrônico https://www.gov.br/
receitafederal/, Delegacia da Receita Federal em Cascavel – PR, localizada na 
Rua Galibis, 213 - Santo Onofre  Cascavel/PR, pelo telefone (45) 3326-0959 
ou pelo correio eletrônico: leilao.drfcvl.pr@rfb.gov.br; Delegacia da Receita 
Federal em Maringá, Av. Bento Munhoz da Rocha, 454, Maringá, ou pelo tel. 
(44) 98824-5767; Alfândega da Receita Federal em Curitiba, localizada na Rua 
João Negrão, 246, ou ainda pelos telefone (41) 3221-3588 e (41) 3221-3609, 
e-mail leilão.pr.alfcta@receita.fazenda.gov.br; Alfândega da Receita Federal 
no Porto de Itajaí, na Rua Blumenau, 1774, Barra do Rio, Itajaí/SC, ou ainda 
pelo telefone (47) 3341-0385; Alfândega da Receita Federal do Brasil em 
Foz do Iguaçu, Av. Paraná, 1.227, Polo Centro - Foz do Iguaçu/PR, no e-mail 
leiloes.pr.drffoz@rfb.gov.br ou pelo tel.: (45) 3520-4316.
ASSINA: João Ricardo Almeida - Presidente da Comissão Regional de 
Licitação SRRF09

AVISO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
- 9ª REGIÃO FISCAL

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

 SMA Empreendimentos e Participações S/A, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba, a Licença de Operação para 
atividade hospitalar. Referente a licença de 2022, 
com validade até 23/08/2023, instalada na  Rodovia 
BR 116 – KM 396 - nº 4021 - Bairro Alto – Curitiba/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer ao IAP a renovação 
da LICENÇA DE OPERAÇÃO com validade até 28/08/2022, para o 
empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS
METALURGICOS LTDA.
ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE 
METAL.
ENDEREÇO: RUA APOLONIA JACOMEL DE ANDRADE, 140, JARDIM
GUAIRACA CEP 83.324-160.
MUNICIPIO: PINHAIS – PR

FUNDAÇÃO BRASIL DE ARTE E CULTURA

Curitiba, 29 de abril de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 008 - VIRTUAL

A FUNDAÇÃO BRASIL DE ARTE E CULTURA, com sede Rua Nunes Machado, 
nº 472, conjunto 202, Centro, em Curitiba/PR, através da Presidente do Conselho 
Curador, no uso de suas disposições estatutárias legais, convoca todos os membros 
para a realização da Assembléia Geral Extraordinária – AGE nº 008 – VIRTUAL 
que realizar-se-á no próximo dia 17 de maio de 2022, às 19:00h em Primeira 
Convocação, e às 19:30h, em Segunda Convocação, para tratar dos seguintes 
assuntos relativos à Ordem do Dia:
1 – Eleição e Posse dos novos membros do Conselho Curador cujas decisões e 
deliberações serão feitas pelos seus próprios integrantes.
LINK PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO VIRTUAL SERÃO OS SEGUINTES:
Através do Aplicativo TeamLink (disponível para computadores, tablets e celulares), 
clicando na Reunião n° ID 5338629472 - https://m.teamlink.co/5338629472

Vera Regina de Brito
Presidente do Conselho Curador
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