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INVERNO 
SECO, FRIO E 
COM GEADAS 
E NEVOEIROS

O inverno começou 
hoje, às 6h14, e ter-
mina em 22 de se-

tembro às 22h04. Segundo a 
previsão do Sistema de Tec-
nologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná (Sime-
par), o primeiro dia da esta-
ção amanhece com tempe-
raturas amenas e formação 
de algumas nuvens entre o 
Centro-Sul, os Campos Ge-
rais, a Região Metropolitana 
de Curitiba e o Litoral.

À tarde, o sol predomina 
na maior parte do Estado, 
com mínima condição para 
chuvas rápidas no Sul. O 
tempo fica quente entre o 
Oeste, o Noroeste e o Nor-
te Pioneiro. A temperatura 
mínima prevista é de 10ºC 
em União da Vitória e má-
xima deve atingir 30ºC em 
Paranavaí.

Neste inverno, o prognós-
tico dos modelos climáticos 
dinâmicos e estatísticos in-
dica a permanência do fe-
nômeno La Niña de inten-
sidade oscilando entre fraca 
e moderada, com probabili-
dade de 50%. “A expectati-
va é de ingresso frequente 
de massas de ar frio e seco 
de origem polar, associadas 
ao deslocamento de frentes 
frias pelo Sul do país”, ob-
serva o meteorologista do 
Simepar, Reinaldo Kneib.

A formação de nevoeiros 
será frequente. Também são 
esperados alguns veranicos 
– períodos de tempo seco 
e quente –, mais comuns a 
partir da segunda quinzena 
de agosto.

O cenário climático su-
gere que o volume de chuva 
ficará entre próximo e abai-
xo da normalidade: “Nesta 
época do ano, os eventos de 
chuva são associados à pas-
sagem de frentes frias, geral-
mente com baixos volumes”, 
explica o meteorologista.

A temperatura média 
deve seguir o padrão típico 
da estação. Serão frequentes 
episódios de frio intenso por 
vários dias consecutivos. 
Temperaturas negativas e 
geadas amplas podem ocor-
rer nas regiões Sul, Sudoes-
te, Central, Campos Gerais e 
em alguns pontos do Oeste e 
da Região Metropolitana de 
Curitiba.

Vem geada?
Até o final do inverno, o 

Simepar emite as previsões 
de geadas para todas as re-
giões por categorias de in-
tensidade – fraca, moderada 
ou forte – com antecedência 
de 72, 48 e 24 horas. Avi-
sos são lançados no serviço 
Alerta Geada, mantido em 
parceria com o Instituto de 
Desenvolvimento Rural-IDR 
Paraná.

Companhia Internacional de Logística S/A
 CNPJ 04.883.352/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Internacional de 
Logística S/A, a se reunirem em Assembléia Geral  Ordinária,  que será realizada 
no dia 30 de junho de 2.022, às 14:00 horas, em primeira convocação e na 
mesma data, às 14:30 horas, em segunda convocação, na sede da companhia 
localizada na BR 376, km 252, Gleba Barra Nova, Núcleo Três Bocas, na cidade 
de Apucarana, Estado do Paraná, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório
da administração e as demonstrações financeiras com as notas explicativas;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos, nos termos do art. 27º do Estatuto Social;
c) eleger diretoria, nos termos do art. 11º do Estatuto Social;

Apucarana, 13 de junho de 2.022. 

Paulo Cesar M. Thibes Cordeiro 
Diretor Presidente

Companhia Internacional de Logística S/A 
CNPJ 04.883.352/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Internacional 
de Logística S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 30 de junho de 2.022, às 16:30 horas, em primeira 
convocação e na mesma data, às 17:00 horas, em segunda convocação, 
na sede da companhia localizada na BR 376, km 252, Gleba Barra Nova, 
Núcleo Três Bocas, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(1) alterar o art. 5º do Estatuto Social para aumentar o capital social;
(2) consolidar o Estatuto Social.

Apucarana, 13 de junho de 2.022.

 Paulo Cesar M. Thibes Cordeiro 
Diretor Presidente
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