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GM 
EQUIPADA 
COM CARRO 
ELÉTRICO

Dois veículos 100% 
elétricos, modelo 
Renault Twizy, fo-

ram entregues à Guarda 
Municipal de Curitiba 
(GM) ontem pela Re-
nault. O carro é um dos 
produtos inovadores em 
destaque na terceira edi-
ção do Smart City Expo 
Curitiba, versão brasi-
leira do maior evento 
de cidades inteligentes 
do mundo. Os veículos 
serão testados no patru-
lhamento preventivo no 
Parque Barigui e no cal-
çadão da Rua XV de No-
vembro.

O prefeito Rafael Gre-
ca (DEM) recebeu os 
carros ao lado da primei-
ra-dama, Margarita San-
sone, que fez um agra-
decimento em francês à 
empresa, valorizando o 
reforço na proteção da 
população de Curitiba.

“Estamos encantados 
com a possibilidade de 
mobilidade deste veículo, 
que é o rosto futurista de 
Curitiba”, disse o prefeito 
na ocasião.

Equipamentos de co-
municação serão aco-
plados aos veículos para 
serem adaptados ao tra-
balho de segurança pú-
blica, conforme adianta 
o comandante da GM, 
Carlos Celso dos Santos 
Junior. “Em parques e na 
Rua XV já fazemos parte 
do patrulhamento com 
bicicletas, também não 
poluentes. Agora, este ve-
ículo compacto facilita no 
trabalho de proximidade 
com a população, uma das 
premissas orientadas pelo 
prefeito”, pontua ele.

Com autonomia de 
100 quilômetros, o qua-
driciclo motorizado atin-
ge velocidade máxima de 
80 km/h, comporta um 
condutor e um passageiro 
e pode ser carregado em 
tomada residencial 220 
volts. “O futuro é agora. 
O veículo que será utili-
zado pela Guarda Muni-
cipal tem energia limpa, 
com 0% de emissão de 
CO2”, destacou Ricardo 
Mendes, Head Mobilize 
da unidade de negócios 
de mobilidade e energia 
limpa do Renault Group.

A entrega foi acompa-
nhada pelo superinten-
dente da Defesa Social, 
Wagnelson de Oliveira; 
pelo chefe de gabinete da 
Pasta, José Semmer Neto; 
pela secretária da Comu-
nicação Social, Cinthia 
Genghini; e pela presi-
dente da Agência Curiti-
ba de Desenvolvimento, 
Cris Alessi. 
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ASSOCIAÇÃO BANESTADO
CNPJ / MF 76.594.175/0001-36

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Banestado, fazendo uso de suas atribuições legais, 
que lhe conferem o Estatuto Social, e dando cumprimento ao determinado no 
artigo 13º, parágrafo único, CONVOCA todos os Senhores Associados para 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 de abril de 
2022, às 19h, com qualquer número de associados presentes, com a primeira 
chamada 30 (trinta) minutos antes.
Considerando todas as restrições, Municipais, estaduais e Federais, impostas 
em decorrência do momento pandêmico decorrente da COVID - 19, comunica 
que a mesma ocorrerá na modalidade híbrida. Para tanto será disponibilizado 
o endereço ESPAÇO FETAEP – Rua Piquiri, 890 – 1º andar, Curitiba – 
Paraná, para aqueles que pretendem participar de forma presencial, e será 
disponibilizado endereço virtual para aqueles que pretendem participar de 
forma virtual. 
Comunico que todas as informações para o acesso virtual estarão 
disponibilizadas no site da Associação Banestado 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data acima capitulada, para apreciação e deliberação da seguinte 
ordem do dia:
1 - Leitura da Ata da Sessão anterior;
2 - Relatório das Atividades desenvolvidas no exercício anterior - 2021;
3 - Prestação de contas, com análise do balanço geral e relatórios da Diretoria, 
relativamente aos exercícios financeiros/administrativos encerrados em 
31/12/2021, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Curitiba - PR, 25  de março de 2022.
Walter Senhorinho

Presidente

Rua Monsenhor Celso, 256 - 11ºandar
Cep. : 80.010.150 - Curitiba - PR

Telefone (41) 3259.8000 - Fax (41) 3259.8007
Endereço Eletrônico: www.associacaobanestado.com.br

   CNPJ/MF 76.594.175/0001-36 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ELETIVA – 2022

LOCAL: CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA DO PARANÁ
Endereço: Rua Profª Antonia Reginato Vianna, 921
Fone: (41) 3029-2210

Dia 04 de maio de 2022 – Quarta – feira
17:00h – Abertura da Assembléia Geral Eletiva
Apresentação dos presentes com direito a voz e voto.
PAUTA: Eleição para Ciclo 2023-2026
Capítulo IX - Art. 22
a) Membros da Diretoria
- Presidente
- Vice-Presidente
- 1º Secretário
- 2º Secretário
- 1º Tesoureiro
- 2º Tesoureiro
b) Conselho Fiscal
- 3 membros
Deverá ser indicado entre os membros da Assembléia:
a) Presidente da mesa
b) Escrutinador
c) Secretário

Curitiba, 04 de março de 2022
Ronaldo Ferreira

Presidente

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negro
Rua Coronel Joaquim Teixeira Sabóia, nº 55 - Centro - Rio Negro/PR

CEP: 83880-000 - Telefone: (47)3642-0614
Fernanda Balistieri da Natividade – Titular

FERNANDA BALISTIERI DA NATIVIDADE, Oficial do Serviço Registral de Imóveis 
da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, etc, 
Pelo presente, vem NOTIFICAR o senhor ANGELINO LUIZ RAMALHO TAGLIARI, 
nos termos do art. 216-A, § 2º, da Lei n. 6.015/1973, para que, querendo, se 
manifestem no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sobre o pedido da Usucapião 
Extrajudicial  autuado sob nº 13/2021 que faz CECÍLIA WILLNER, referente ao 
imóvel composto por um terreno urbano com a área de 541,62m², edificado com 
uma casa mista com 113,30m² e demais benfeitorias sob nº 157, situado de frente 
para Rua Miguel Reliano Grein lado ímpar a 22,50m da esquina da Rua José Bley 
lado par, centro, Município de Rio Negro/PR, caso não contestado, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a 
Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Dou 
fé.-

Rio Negro, 04 de março de 2022.
FERNANDA BALISTIERI DA NATIVIDADE-Oficial de Registro

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE 
AMPLIAÇÃO

A Gerdau Aços Longos S.A., CNPJ 07.358.761/0048-22 
torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para 
a ampliação da atividade Produção de semi-acabados de 
aço sem linha de galvanoplastia (Limpeza de Aciaria e 
Recuperação de Metálicos) a ser implantada à Rodovia 
PR-423, s/n, km 24,5, Estação, Araucária/PR.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

CÍCERO ANTÔNIO EICH, CPF 478.879.310-53

DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de CONSELHEIRO 
FISCAL no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, CNPJ 
92.816.560/0001-37.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado 
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação 
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF
Gerência Técnica em Porto Alegre – GTPAL

Curitiba, 14 de março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 
09/2022

O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da 
Comissão Permanente de Licitação, de conformidade com as Leis 
Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94, torna público que encontra-se a 
disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste o 
Edital de Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NO 
TRECHO DA ESTRADA DA SERRA GRANDE DO  MUNICÍPIO 
DE SAPOPEMA - PR.  Os envelopes deverão ser entregues 
impreterivelmente até as 08:20 h do dia 12/04/2022, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal. O início de abertura dos envelopes 
será às 08:30 horas do dia 12/04/2022 na Sala de Reuniões da 
Prefeitura, localizada na Avenida Manoel Ribas, 858 - centro. O 
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site                                                                                                                                             
www.sapopema.pr.gov.br, bem como quaisquer informações serão 
fornecidas através do telefone nº. (043) 3548-1383, ou email: 
licitacoessapopema@yahoo.com.br. Sapopema, 25 de março de 
2022. Paulo Maximiano de Souza Junior-Prefeito Municipal. 
Lidinei Apa. F. M. Oliveira-Presidente da Comissão de Licitação.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

A Gerdau Aços Longos S.A., CNPJ 07.358.761/0048-
22 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 
Instalação para a ampliação da atividade de Produção 
de semi-acabados de aço sem linha de galvanoplastia 
(Limpeza de Aciaria e Recuperação de Metálicos) a ser 
implantada à Rodovia PR-423, s/n, km 24,5, Estação, 

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  11/04/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  13/04/2022 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 
132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações 
de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: São José dos Pinhais-PR. Colônia Rio Grande. 
Rua Hugo Zen, nº 300. Cond. Conjunto Residencial "Le Village Royale". Apto. 301 do Bl. 11, do “tipo D5 tipo 3Q”, no 2º pavimento, com direito ao uso 
da vaga de estacionamento descoberta reduzida nº 104R, localizada no térreo, para guarda de veículo de passeio de porte pequeno. APARTAMENTO. 
Área priv. 67,79m². Matr. 78.529 do 2º RI local. Obs.: (i) Conforme Av-1 matrícula acima, recai sobre o terreno do condomínio, a compensação de 
cobertura vegetal de parte da área; (ii) Ocupado (AF). 1º Leilão: 11/04/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 215.000,00. 2º Leilão: 13/04/2022, 
às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 191.775,01. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O 
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.
megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.
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