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BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - exceto quando indicado)

ATIVO  Nota 2021 2022 PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO Nota 2021 2020

Explicativa Explicativa
CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa (3) 33.408 37.210 Fornecedores (9) 5 8 
Empréstimos a receber (4) 7.105 - Empréstimos e financiamentos (10) 17.426 17.387 
Dividendos a receber (5) - 1.973 Obrigações fiscais e tributárias (11) 64 97 
Adiantamentos a terceiros - 11 Outras obrigações (12) 3.125 3.164 

Tributos a recuperar (6) 803 446 TOTAL DO PASSIVO 
CIRCULANTE 20.620 20.656 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 41.316 39.640 

NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE Exigível a longo prazo (13) 160.922 181.539 

Realizável a longo prazo Empréstimos e financiamentos (14) 2.388 3.224 
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital (7) 38.298 29.835 Outras obrigações 163.310 184.763 

Investimentos (8) 71.736 81.973 TOTAL DO PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 110.034 111.808

PASSIVO A DESCOBERTO (16.a) 24.302 24.302 
Capital social (16.b) (56.882) (78.273)
Prejuízos Acumulados (32.580) (53.971)

TOTAL DO PASSIVO A 
DESCOBERTO

TOTAL DO ATIVO 151.350 151.448 TOTAL DO PASSIVO E PASSIVO 
A DESCOBERTO 151.350 151.448

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - exceto quando indicado)
Nota

Explicativa 2021 2020

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Resultado de equivalência patrimonial (17)  29.368  19.598 
Gerais e administrativas (18)  (1.843)  (1.769)
Variações monetárias passivas (20)  (3.867)  (11.940)
Variações monetárias ativas (21)  4.127  2.186 
Outras receitas operacionais líquidas (19)  -  260 

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  27.786  8.335 

RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras (20)  (9.742)  (14.359)
Receitas financeiras (21)  4.380  12.059 

RESULTADO OPERACIONAL  22.423  6.035 

OUTROS RESULTADOS
Outras despesas (22)  (6.843)  - 
Outras receitas (22)  5.812  - 

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  21.391  6.035 

Imposto de renda e contribuição social correntes (15)  -  - 

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  21.391  6.035 

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - R$ 0,002 0,001

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - exceto quando indicado)
Nota

Explicativa
Capital  
social

Lucros ou (Prejuízos) 
acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  24.302  (84.595)  (60.293)

Ajustes de Exercícios Anteriores (16.b)  -  287  287 
Lucro ou (Prejuízo) líquido do exercício (16.b)  -  6.035  6.035 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  24.302  (78.273)  (53.971)

Lucro ou (Prejuízo) líquido do exercício (16.b)  -  21.391  21.391 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  24.302  (56.882)  (32.580)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - exceto quando indicado)
2021 2020

RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços - - 
Outras 9.939 2.446 

9.939 2.446 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 12.286 13.094 
12.286 13.094 

VALOR ADICIONADO BRUTO (2.347) (10.648)

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - - 

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (2.347) (10.648)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

Resultado de equivalência patrimonial 29.368 19.598 
Receitas financeiras 4.380 12.059 

33.748 31.657 

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 31.401 21.010 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal 

Remuneração direta 12 12 
12 12 

Impostos, taxas e contribuições
Federais 243 604 
Estaduais 1 - 
Municipais 12 - 

256 604 
Remuneração de capitais de terceiros

Juros 9.742 14.359 
9.742 14.359 

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos / prejuízo do exercício 21.391 6.035 

21.391 6.035 

31.401 21.010
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021 E 2020

(Em milhares de reais - exceto quando indicado)
2021 2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício antes do IR e da CS 21.391 6.035 

Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial (29.368) (19.598)
Resultado de alienação ou baixa de Investimento 768 - 
Outros ajustes 263 411 

(6.946) (13.152)
(Aumento) redução dos ativos

Outras contas a receber - - 
Tributos a recuperar (357) (196)
Outros ativos 11 266 

(346) 70 
Aumento (redução) dos passivos

Fornecedores (3) 6 
Outras contas a pagar (874) 6.387 
Obrigações sociais e trabalhistas - (1)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - 
Demais obrigações fiscais e tributárias (34) 86 

(911) 6.478 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais (8.203) (6.604)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adiantamentos para futuro aumento de capital (8.813) (14.308)
Aquisição de investimentos - (7.909)
Alienação de investimentos - - 
Alienação de imobilizado 5.812 - 
(Concessão) amortização de empréstimos (7.105) - 
Recebimento de dividendos 34.701 21.619 
Restituição de investidas aos acionistas 384 - 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de investimento 24.979 (598)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Obtenção (amortização) de empréstimos (20.578) 27.811 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento (20.578) 27.811 
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO (3.802) 20.609 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 37.210 16.601
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 33.408 37.210 
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO (3.802) 20.609 
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia, com sede em Curitiba - PR, foi constituída em 20 de outubro de 2003, tendo como objetivo a gestão de participações 
societárias. A companhia é tributada pelo Regime Não Cumulativo (Lucro Real).
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas 
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A escrituração contábil foi realizada com 
a observância da NBC TG 1000 - Modelo contábil para pequenas e médias empresas.
2.1. Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos 
financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício. 
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue:
a) Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas 
aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do 
exercício, e possuem vencimentos inferiores há 90 dias ou sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
b) Investimentos - Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial. Sob o método da equivalência patrimonial, o investimento em patrimônio é reconhecido, inicialmente, pelo preço 
da transação (incluindo os custos da transação), e é ajustado subsequentemente para refletir a participação do investidor no 
resultado e em outros resultados abrangentes da entidade coligada.
c) Imobilizado - Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e da perda por 
redução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo 
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas são contabilizadas prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação 
ou quanto não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda 
ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do 
ativo e são reconhecidos no resultado.
d) Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis - no final de cada exercício, a Companhia revisa o valor 
contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma 
perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade 
de mensurar o montante dessa perda, se houver.
Quando houver perda identificada, a mesma é reconhecida no resultado do exercício pelo montante que o valor contábil do ativo 
ultrapassa o valor recuperável, que é o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
e) Ajuste a valor presente - Não é reconhecido o ajuste a valor presente para os elementos integrantes do ativo e passivo 
decorrentes de operações de longo prazo, ou de operações de curto prazo, por não haver efeitos relevantes, tomando-se por 
base a data de origem da transação.
f) Imposto de renda e contribuição social - São calculados com base no lucro tributável determinado de acordo com a legislação 
tributária em vigor, com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 
240.000,00, e de 9%, respectivamente.
g) Ativos e passivos sujeitos a atualização monetária - Os ativos e passivos em reais e sujeitos à indexação são atualizados 
monetariamente com base nos índices aplicáveis. Os ganhos e as perdas das variações monetárias são reconhecidos no 
resultado pelo regime de competência.
h) Contas a pagar aos fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos de fornecedores no curso normal de negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, 
as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
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subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
i) Provisões - As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, 
em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de 
cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com 
base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos 
de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante).
j) Ativos e passivos não circulantes - Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após 
doze meses subseqüentes a data base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço.
k) Instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos 
de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros 
classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado 
do exercício. Sua mensuração subseqüente ocorre a cada data de balanço de acordo com a classificação dos instrumentos 
financeiros nas seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo 
valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, ativos financeiros e 
disponíveis para a venda.
l) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos - A preparação de demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro 
de certas transações que afetam os ativos e passivos, as receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre 
dados das suas demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando várias estimativas e julgamentos, não se limitando à seleção de 
vidas úteis dos bens do ativo imobilizado e redução do valor recuperável de ativos.
Os resultados reais dos saldos constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua 
efetiva realização, podem ser divergentes, ficando a Companhia exposta a perdas que podem ser materiais.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2021 2020
Bancos - contas correntes 1.307 684
Aplicações financeiras 32.101 36.526

33.408 37.210

4. EMPRÉSTIMOS A RECEBER
O saldo em 31 de dezembro de 2021 refere-se a empréstimos a receber junto à pessoa ligada.
5. DIVIDENDOS A RECEBER
O saldo em 31 de dezembro de 2021 refere-se a dividendos mínimos obrigatórios a receber de investida.
6. TRIBUTOS A RECUPERAR

2021 2020
Bancos - contas correntes 803 446
Aplicações financeiras 803 446

7. ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

2021 2020
CPL Administração e Participações Ltda 22.632 15.821
Rádio Cultura de Marialva Ltda 250 -
FCP Participações Ltda 15.416 13.895
Vanguarda Participações Ltda - 119

38.298 29.835

8. INVESTIMENTOS
A companhia possui investimentos sem influência significativa ou controle, que são avaliados pelo custo de aquisição e eventuais 
lucros ou dividendos recebidos são escriturados diretamente no resultado. Porém, a predominância dos investimentos, são 
investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, possuindo influência significativa ou controle, cujos lucros 
ou dividendos são escriturados reduzindo a respectiva conta de investimento. A movimentação dos investimentos avaliados é 
demonstrada a seguir:

2021 2020
Saldo inicial 81.973 78.182
Aquisições - 7.909
Integralização/aumento de capital 337 -
Cancelamento de quotas (10.725) -
Novos investimentos mediante cancelamento de quotas 10.096 -
Resultado de equivalência patrimonial 29.368 19.598
Reflexos no Patrimônio Líquido - (124)
Recebimento de dividendos (34.702) (12.362)
Restituição de investidas aos acionistas (5) -
Dividendos recebidos constituídos no exercício anterior 1.974 (9.256)
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Saldo de dividendos a receber - (1.974)
Saldo final 71.736 81.973

9. FORNECEDORES
O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 5 (R$ 8 em 31 de dezembro de 2020) e refere-se basicamente a 
contas a pagar a fornecedores e prestadores de serviços de assessoria e consultoria, entre outros.
O prazo médio de pagamento de fornecedores é de 28 dias.
10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CIRCULANTE)

2021 2020
Instituições financeiras 17.426 17.387

17.426 17.387

11. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

2021 2020
PIS e COFINS a recolher 5 92
Outros tributos a recolher 59 5

64 97

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES (CIRCULANTE)

2021 2020
Contas a pagar 3.125 3.164

3.125 3.164

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (NÃO CIRCULANTE)

2021 2020
Instituições financeiras 12.697 17.563
Sociedades controladas e coligadas 150 150
Pessoas ligadas 145.348 161.099
Outros empréstimos e financiamentos 2.727 2.727

160.922 181.539

14. OUTRAS OBRIGAÇÕES (NÃO CIRCULANTE)

2021 2020
Contas a pagar 2.388 3.224

2.388 3.224

15. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES
Sobre a base de cálculo negativa (prejuízo fiscal ajustado) de IRPJ e CSLL do exercício de 2021, no valor de R$ 10.274, estima-
se a recuperação aproximada de R$ 2.569 e R$ 925 de IRPJ e CSLL, respectivamente.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social é de R$ 24.301.652,92, composto por 8.829.895.604 
ações, sendo 6.622.421.703 ações ordinárias sem valor nominal e 2.207.473.901 ações preferenciais sem valor nominal.
b) Dividendos e juros sobre o capital próprio - Aos acionistas são destinados dividendos mínimos obrigatórios de 25% do 
lucro líquido do exercício, depois de constituída a reserva legal de 5% do lucro líquido até o limite de 20% do capital social 
integralizado. Porém, a companhia possui prejuízos acumulados, sendo necessária a sua dedução, antes de qualquer 
participação, conforme Art. 189. da LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
17. RECEITA OPERACIONAL
A seguir, a composição da receita operacional:

2021 2020
Resultado de equivalência patrimonial
Resultados positivos em controladas e coligadas 34.199 26.869
Resultados negativos em controladas e coligadas (4.831) (7.271)

29.368 19.598

18. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DAS DESPESAS RECONHECIDAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. 
As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

2021 2020
Sócios e administradores (12) (12)
Encargos sociais (2) (2)
Serviços de terceiros (1.155) (894)
Utilidades e serviços (270) (158) Guilherme Döring da Cunha Pereira

Diretor Presidente
      Fernando de Oliveira Rosa  Contador - 

CRC/PR 037811/O-6 

Impostos, taxas e contribuições  (253) (602)
Outras despesas  (151) (101)

(1.843) (1.769) 

19. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

2021 2020
Reversão de saldo de provisões - 260

- 260

20. DESPESAS FINANCEIRAS

2021 2020
Juros passivos (5.130) (3.606)
Multas de mora (1) (2)
Comissões e despesas bancárias (11) (11)
I.O.F. (88) (2)
Rendimentos negativos de aplicações (4.512) (10.738)
Variações monetárias passivas (3.867) (11.940)

(13.609) (26.299)

21. RECEITAS FINANCEIRAS

2021 2020
Juros ativos 58 8
Descontos Obtidos 11 -
Rendimentos de aplicações financeiras 2.830 11.617
Receitas de SWAP 1.480 434
Variações monetárias ativas 4.127 2.186

8.506 14.245

22. OUTROS RESULTADOS

2021 2020
Resultado não operacional 
Perda por variação na porcentagem de participação (263) -
Custo dos bens alienados (6.580) -
Receita dos bens alienados 5.812 -

(1.031) -

23. GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Identificação e valoração dos instrumentos financeiros - A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros, 
cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição 
aos mesmos. Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e restritas ao caixa e equivalentes de 
caixa e fornecedores.
b) Caixa e equivalentes de caixa e fornecedores - Os valores contabilizados aproximam-se dos valores de realização, em razão 
da natureza de referidas contas.
c) Política de gestão de riscos financeiros - A Companhia possui e segue política de gerenciamento de riscos que requer a 
diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é 
regularmente monitorada e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.
d) Risco de crédito - O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um 
instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de 
crédito na aplicação de recursos, incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras, aplicações financeiras e outros 
instrumentos financeiros contratados.
O risco de crédito na aplicação de recursos é administrado por normas específicas aprovadas pela Administração para a 
aplicação financeira em instituições com boas avaliações de “rating” pelas agências e os tipos de investimentos ofertados no 
mercado financeiro, buscando uma aplicação de forma conservadora e segura.
e) Risco de liquidez - A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma ferramente de planejamento 
de liquidez corrente, para que haja recursos financeiros disponíveis ao devido cumprimento de suas obrigações.
f) Risco de mercado - O risco de mercado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações 
nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas aos fornecedores e empréstimos. A Administração da 
Companhia entende que a mesma não está exposta a riscos de variações nas taxas de juros.
24. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Administração da Companhia aprovou as demonstrações financeiras em 04 de abril de 2022.

Para vers‘ o digital acesse o link:
https://tribunapr.uol.com.br/publicidade-legal/anunciante/editora-gazeta-do-povo-s-a/
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Mary Aparecida 
de Souza Lenz, 62 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Jardim Independência 
(Araucária).
Carmem de Ramos, 
72 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério Pedro 
Fuss (S.J.Pinhais).
Diumara Soek Cardoso, 
50 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vertical.
Lúcia Leniz Pereira de 
Almeida Proença, 70 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Paroquial São Marcos.
Adegildo Rodrigues 
Borges, 77 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Memorial da 
Vida (S.J.Pinhais).
Lamiro Lopes Maciel, 
72 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Parque Senhor do 
Bonfim (S.J.Pinhais).
Cylas Carvalho da Silva, 
60 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vertical.
Ivo Piovizan, 81 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Pedro Fuss 
(S.J.Pinhais).
Edna Maria Mariano 
Rodrigues, 56 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal de 
Itaperuçu.
Gilda Helena Leão 
Santos, 84 anos, 
sepultamento hoje, no 
Crematório Vaticano 
(Alm. Tamandaré).
Maria Benedita 
Guimarães de Carvalho, 
75 anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Vertical.
Ari José Gonçalves, 65 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Vertical.
Anderson Elias Vieira 
Delfino, 36 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim 
(S.J.Pinhais).
Maria de Lourdes 
Simões de Oliveira, 63 
anos, sepultamento 
hoje, no Cemitério 
Municipal de Matinhos.
Carlos Alberto de 
Miranda Saiz, 66 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Luiz Soares, 75 anos, 
sepultamento hoje, no 
Cemitério Parque Senhor 
do Bonfim (S.J.Pinhais).
Rosemari Bodziak, 73 
anos, sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal 
do Água Verde.
Vanderleia Soares 
dos Santos, 55 anos, 
sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque 
Senhor do Bonfim 
(S.J.Pinhais).
Carlos Alberto Scarpim, 
87 anos, sepultamento 
hoje, no Crematório 
Vaticano (Almirante 
Tamandaré).

FALECIMENTOS ESTELIONATO
A Polícia Civil do Para-

ná (PCPR) deflagrou 
uma operação para 

cumprir três mandados de 
busca e apreensão com o 
intuito de identificar, qua-
lificar e interrogar pessoas 
envolvidas em um golpe de 
venda de carros. Estima-se 
que o valor de prejuízo seja 
mais de R$ 20 milhões.

Nas buscas, realizadas 

em Curitiba, Colombo e 
São José dos Pinhais, foram 
apreendidos celulares, com-
putadores e documentos. 
Entre os envolvidos estão 
agenciadores, gestores e la-
ranjas, os quais faziam tran-
sações de valores entre R$ 
200 mil e R$ 300 mil.

De acordo com as investiga-
ções, o golpe era iniciado em 
plataformas de compra e ven-

da. Um veículo era anunciado 
e quando um interessado en-
trava em contato, o anuncian-
te informava que o carro havia 
sido vendido. O estelionatário 
então dizia ter um contato de 
um gerente de uma empresa 
de São Paulo, onde seria pos-
sível adquirir o veículo com 
bonificação de funcionário de 
até 30% de desconto.

Ao entrar em contato 

com a suposta empresa, a 
vítima iniciava as negocia-
ções. Na tentativa de maior 
veracidade ao golpe, os es-
telionatários emitiam notas 
fiscais, recibos e contratos 
com a logomarca da mon-
tadora. Entretanto, em caso 
de “compra”, o veículo não 
era entregue. O golpe existe 
desde 2019 e fez vítimas em 
todo o país.

Golpe de venda de carros em Curitiba e RMC causa prejuízo de R$ 20 milhões

CURITIBA -2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Mariana Carvalho Pozenato Martins -Oficial -CPF 008.419.589-47

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 603, 10° Andar -Fone: 41 3024-0512
Curitiba -Paraná CEP: 80.430180  

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

EDITAL 
Mariana Carvalho Pozenato Martins, Oficial do 2° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Curitiba, Estado do Paraná 
NOTIFICA Celso ltibere Neves, CPF. 098.764.239-76, Eneida Johnsson Neves, na con-
dição de confrontantes -proprietários do lote fiscal 32.019.033.000-6 (situado na rua Alberto 
Folloni , 280, esquina com rua Deputado Mário de Barros), e Laura Weiss, na condição de 
confrontante -proprietária do lote fiscal 32.019.002 (situado na rua Rocha Pombo, 989), e por 
não terem sido localizados nos endereços Rua Benjamin Zilli, 191, Rua Alberto Folloni, 280, 
esquina com rua Deputado Mário de Barros, Rua Alexandre Von Humboldt, 871, casa 22, e rua 
Rocha Pombo, 989, nesta cidade, e por não terem sido encontrados nos endereços indicados, 
para querendo se manifestem no prazo abaixo indicado, acerca da retificação da descrição do 
imóvel da matrícula transcrição 27.899, localizado na rua Deputado Mário de Barros, 968, bair-
ro Ahú, nesta cidade, de propriedade de Rui Ramos Régio e sua mulher Maria José Asinelli 
Régio, que confronta: a) na linha oposta à frente (fundo) com o imóvel fiscal 32.019.002 de 
Laura Weiss; b) na linha lateral esquerda com o imóvel fiscal 32.019.033 de Eneida Johnsson 
Neves e Celso ltibere Neves. Os documentos apresentados ficam franqueados para exame 
e extração de cópias pelos notificados. Os notificados têm o prazo de (15) dias úteis após a 
segunda publicação deste edital, para, querendo, apresentar impugnação. 
O presente edital é publicado duas vezes (dois dias seguidos), e transcorrido o prazo legal 
de quinze (15) dias uteis da segunda publicação, e não havendo impugnação será lança-
da a averbação retificatória na transcrição 27.899, deste serviço (Protocolo do requerimento 
368.987).

Curitiba, 11 de maio de 2022

MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS
Oficial do Registro

José Marcos de Castro
Escrevente Substituto

 6º SERVIÇO DE REGTSTRO DE IMOVEIS 
CURITIBA-PR 

Rua Nunes Machado,68, 4º andar 
Centro - Curitiba-PR - CEP 80250-000. 

Telefones: (41) 3434-2383 e 3408-8595 - e-mail: titular@6ricuritiba.com.br 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Jorge Luis Moran, responsável pelo 6º

Serviço de Registro de Imóveis de
Curitiba, na forma do contido

na Lei Federal n. 6.015/1973 e no
Provimento n. 65/2017, do

Conselho Nacional de Justiça.
Faz saber a tantos quantos deste edital tiverem conhecimento, a que interessar, em especial, 
herdeiros e sucessores de AMELIA ALVES SALOMÃO, CPF 874.XXX.XXX.-15, e terceiros 
eventualmente interessados; que tramita neste Serviço de Registro de Imóveis pedido de 
reconhecimento do direito de propriedade por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, 
sob a modalidade extraordinária, com tempo de posse indicado de mais de 10 (dez) anos, 
requerido por GUDRIAN MARCELO LOUREIRO DE LIMA, CPF. 028.XXX.XXX-18 e BEATRIZ 
LOUREIRO DE LIMA, CPF 033.XXX.XXX-96 brasileiros, casados entre si, ele contador, ela 
do lar, residentes e domiciliados na travessa São Lucas, 235, Curitiba/PR; protocolado sob 
n° 578.700, na data de 0503/03/2022, relativo ao apartamento nº 02 do bloco 20, Conjunto 
Residencial Fazendinha, situado na rua Carlos Klemtz, 1433, anteriormente de propriedade de 
AMELIA ALVES SALOMÃO, constante na matrícula n° 17.884, do 6º Registro de Imóveis de 
Curitiba. 
O requerimento e a documentação que acompanha o pedido apresentado permanecerão à 
disposição dos notificados acima, durante o prazo de 15 (quinze) dias, para exame e eventual 
manifestação, considerando-se a ausência de impugnação como anuência ao pedido. Este 
edital será publicado em jornal de grande circulação, conforme artigo 16 do Provimento 65/2017 
do Conselho Nacional de Justiça.

Curitiba, 24 de maio de 2022.
JORGE LUIS MORAN

Agente Delegado
Sexto Serviço de Registro de Imóveis

AVISO DE LEILÃO
HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante JUCEPAR 
sob o n.° 653, contratado pela empresa organizadora de leilão nos termos n° 8.666/93, do 
Decreto n°21.981/32 e da Lei Estadual 19.140/2017, cujo objeto é realizar “LEILÃO, do tipo 
maior lance”, através de Pregão eletrônico/online, para alienação de bens apreendidos nas 
operações de trânsito da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CURITIBA – 
SETRAN
e Não recuperados pelos seus proprietários nos termos da Lei Federal n.° 9.503/1997, a 
Resolução n.°623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e a Lei Federal n.° 
8.722/1993, em conformidade com o Contrato Administrativo n.° 24002/2020, firmados com 
a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (SMDT).
CONSERVADOS: Destinados a CIRCULAÇÃO; edital nº N.º 0014-2022-SMDT ; no dia 
29 de Junho de 2022, a partir das 09h no site www.vipleiloes.com.br.
SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderão ser reaproveitadas em 
outro veículo; edital N.º 0015/2022-SMDT; dia 29 de Junho de 2022, a partir das 11h, no 
site www.vipleiloes.com.br. 
SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas cujas as peças 
poderão ser aproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que 
conste sua numeração. Edital N.º 0016/2022-SMDT; no dia 29 de Junho de 2022, a 
partir das 13h no site www.vipleiloes.com.br.
Visitação nos 27 e 28 de Junho, das 09h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h, no 
pátio localizado à Rua Alberto Klemtz, 310, Portão, Curitiba/PR . Obs.: A entrada no pátio é 
condicionada à utilização de máscaras e normas sanitárias pelo atual cenário da COVID 19. 
Ressalte-se,que a íntegra do Edital de Leilão será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.vipleiloes.com, assim como anexos nas dependências desta Autarquia com a relação 
completa e detalhada dos lotes disponibilizados para leilão, devidamente avaliados. A cópia 
do referido Edital poderá ser retirada na página do leilão de forma gratuita.

Estado do Paraná
Município de Porto Amazonas

Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC ADM Nº 566/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 MENOR VALOR GLOBAL
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a aquisição de 01 (um) 
veículo Retroescavadeira Nova (zero hora) destinado ao Departamento de Obras e 
Serviços Urbanos, através do Convênio/ MAPA Plataforma+Brasil nº 920895/2021. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS até às 17 horas do dia 24/06/2022.ABERTURA 
DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 
27/06/2022. VALOR GLOBAL MÁXIMO: R$ 428.334,00. Pasta Técnica com inteiro 
teor do Edital e seus respectivos anexos poderão ser examinados no endereço 
acima indicado em horário de expediente ou através do site http://bllcompras.org.br/ 
e www.portoamazonas.pr.gov.br
Informações através do telefone (42) 3256-1122 ou e-mail licitacao@portoamazonas.
pr.gov.br  

Porto Amazonas, 09 de junho de 2022.

Elias Jocid Gomes da Costa
Prefeito Municipal
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