
TRIBUNA | segunda, 11 de setembro de 2017 13TAMO LIGADO NA SUA REGIÃOgeralredacao@tribunadoparana.com.br

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

SÚMULA DE RECEBIMENTO
Metalimpex do Brasil Ltda, torna público que recebeu do IAP, em 21 
de Dezembro de 2011, Licença de Operação, com validade até 21 
d Dezembro de 2017, para atividades de comercio e transporte de 
resíduos industriais.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO 
Metalimpex do  Brasil Ltda, torna público que requereu ao IAP a re-
novação de sua Licença de Operação até a data de 14/09/2017, para 
atividades de comércio e transporte de resíduos industriais.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
Pepsico do Brasil Industria e Comercio de Alimentos Ltda - 02.957.518/0013-87 
torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba 
a Licença ambiental de Operação, para indústria do ramo de Fabricação de outros 
produtos alimentícios não especificados anteriormente situada na Rua Francisco So-
bânia, 1395 CEP 81460-130 CIC  Curitiba PR.

EXTRATO DO TERMO DE CONVENIO

CONVENIADA: ASPP – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ.
CONVENIANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. 
OBJETO: Termo de Convênio objetivando permitir o desconto em folha de pagamento dos 
servidores em favor da ASPP, de mensalidades sociais.
PRAZO DE VIGÊNCIA:  12 (doze) meses.
Diretoria de Apoio Técnico
Protocolo: 6663/2017

EXTRATO DO TERMO DE CONVENIO
CONVENIADA: ASPP – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ.
CONVENIANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. 
OBJETO: Termo de Convênio para estabelecimento de regras para a concessão de empréstimos 
pessoais pela conveniada aos mutuários, mediante formalização de contratos firmados, 
exclusivamente, entre a conveniada e os mutuários, sob consignação das parcelas contratadas 
em folha de pagamento, por meio de código exclusivo que o convenente/empregador fornecerá 
para a conveniada.
PRAZO DE VIGÊNCIA:  12 meses (doze meses).
Diretoria de Apoio Técnico
Protocolo:6662/2017

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR, torna 
público que RECEBEU do IAP, a Licença de Instalação para implantação 
do empreendimento Regularização Fundiária do Guarituba, localizado 
no município de Piraquara, Estado do Paraná. (LI 10281).

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ

ELIENE FERREIRA DA SILVA

Rua Jaime Good, 86, cs 18, centro, Contenda PR. CEP 83.730-000

Para todos os fins de direito e obedecendo ao disposto no § 4º do art. 26 da Lei Federal
9.514/97, Intimo-o, a pagar neste Serviço de Registro de Imóveis de Lapa PR., situado na Rua
Amintas de Barros, nº.251-A, centro, no horário de 08:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00
horas, de segunda a sexta-feira, a importância de R$.8.892,00 (oito mil, oitocentos e noventa
e dois reais) posicionado em 06 de setembro de 2017, correspondente a prestações vencidas,
valor esse sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até
a data do efetivo pagamento, somando-se também, os encargos que vencerem no prazo desta
intimação, importância essa referente ao Financiamento Imobiliário nº.855551714310-3, garantido
por Alienação Fiduciária, firmado em 07/11/2011, Registrado sob o R.02 da Matrícula nº.25.482,
deste Cartório. Intimo-o outrossim de que purgada a mora no prazo de 15 dias, convalescerá o
Instrumento garantido por Alienação Fiduciária. Caso contrário, será cancelada na forma da Lei.

RENALDO ROBERTO PERRETO JUNIOR

Avenida João Francisco, nº.1362, centro, Contenda PR. CEP 83.730-000

Para todos os fins de direito e obedecendo ao disposto no § 4º do art. 26 da Lei Federal
9.514/97, Intimo-o, a pagar neste Serviço de Registro de Imóveis de Lapa PR., situado na
Rua Amintas de Barros, nº.251-A, centro, no horário de 08:30 as 11:00 horas e das 13:00 as
17:00 horas, de segunda a sexta-feira, a importância de R$114.495,67 (cento e quatorze mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) posicionado em 05 de setembro de
2017, correspondente a prestações vencidas desde 20/07/2014, valor esse sujeito a atualização
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento,
somando-se também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação, importância essa
referente ao Financiamento Imobiliário nº.1415180, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
12/12/2013, Registrado na Matrícula nº.13.918, deste Cartório. Intimo-o outrossim de que purgada
a mora no prazo de 15 dias, convalescerá o Instrumento garantido por Alienação Fiduciária. Caso
contrário, será cancelada na forma da Lei.

LEILÃO

Inf.: (41) 3385-4656 - www.vmleiloes.com.br 

DIA 15/09/2017 ÀS 14:00hs

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TERRENO com área  de 5.199,49m²,  matricula nº 9.380 do 6ª CRI, na Rua 
Luiz Valenza esquina com  Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 
zoneamento ZI Construções: bloco administrativo, fabrica, sala de 
reuniões, refeitório, laboratório, obras externas (guarita, casa do 
compressor, local para disposição de resíduos e oficina); área total 
construída de 1.898,63m²; Indicação Fiscal: 87.328.043, avaliado por R$ 
3.870.000,00 - Lance Mínimo: R$ 2.709.000,00

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identificados para atenderem à seguinte campanha: 

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE AUTOMÓVEIS DA MARCA 
MERCEDES-BENZ CLASSES A, B, C, E, CLA, GLA E GLC 

Sistema envolvido: sistema elétrico. 

Razões técnicas: constatou-se a possibilidade de o limitador de corrente de partida apresentar sobrecarga, caso a partida do motor 
tenha sido bloqueada por um evento anterior e haja insistência do condutor no procedimento enquanto o motor estiver travado.

Risco: esta falha pode ocasionar o superaquecimento do limitador de corrente de partida e, em situações extremas, evoluir para incêndio.

Implicações: estas circunstâncias aumentam o risco de acidentes e danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros.

Solução: instalação gratuita de um fusível adicional na linha elétrica do motor de partida.
 
Data de início do atendimento: 14/9/2017.

Agendamento e local de atendimento do serviço: o reparo deverá ser agendado diretamente com o Credenciado de Automóveis ou 
Oficina Autorizada Mercedes-Benz de sua preferência, onde será realizado o reparo, com duração aproximada de 1 hora (uma hora). 
Consulte o endereço dos Credenciados e Oficinas Autorizadas por meio do nosso site www.mercedes-benz.com.br ou de nossa Central 
de Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 970 9090.

Para informações adicionais, consulte: 0800 970 9090 ou www.mercedes-benz.com.br.

Esta iniciativa visa assegurar a máxima satisfação de nossos clientes, 
garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade de nossos produtos.

MODELOS
ENVOLVIDOS

CHASSIS ENVOLVIDOS 
(não sequenciais) 

PERÍODO 
DE FABRICAÇÃO

Classe A WDDBF5CW7GJ392165 a WDDBF5CW7HJ569377 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

Classe B WDDMH4DW3HN161883 a WDDMH4DW4HN187439 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

Classe C (importado) WDDWF4CWXFR000095 a WDDWH4AW8HF501293 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

Classe C (nacional) 9BMWF4AW6HM002857 a 9BMWF4FW4HM003384 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

Classe E WDDZF4FW9HA018808 a WDDZF4FW1HA164782 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

CLA WDDSJ4DW9HN345933 a WDDSJ4DW1HN469193 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

GLA (importado) WDCTG4DW8GJ193012 a WDCTG4DW3GJ272359 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

GLA (nacional) 9BMTG4DW1HM001417 a 9BMTG4DW2HM001488 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

GLC WDC0G4GW1GF000443 a WDC0G4GW4HF202873 Abril de 2014 a fevereiro de 2017

Classe A

Classe E

CLA
GLA

GLC

Classe B

Classe C

Srs. Clientes,
Informamos que em nosso Encarte Mega

Ofertas, com validade de 01/09 a 17/09/2017, a
oferta do produto
Banheiro 500ml 2 Unidades com 50% de
Desconto na 2ª Unidade foi veiculada com a
imagem incorreta.
Pedimos desculpas por esse
inconveniente.

  
PREFEITANDO

VACINAÇÃO
A Secretaria 

Municipal de Saúde 
de Balsa Nova realiza 
hoje e amanhã a 
Campanha Nacional 
de Multivacinação 
para Atualização 
de Caderneta de 
Vacinação, sendo 16 
de setembro, o dia 
D de divulgação e 
mobilização nacional. 
Nessas datas, todas 
as unidades de saúde 
vão atender no dia 16 
no período de 8h às 
17h. A multivacinação 
é uma estratégia 
que a Coordenação 
Geral do Programa 
Nacional de 
Imunizações vem 
adotando desde 2012 
com a finalidade de 
atualizar a situação 
vacinal da população, 
de crianças e 
adolescentes 
menores de15 anos 
de idade (14 anos 11 
meses e 29 dias).

SAÚDE
A Prefeitura de 

São José dos Pinhais 
realiza, a partir de 
amanhã, uma série 
de conferências 
locais para que 
a comunidade 
e trabalhadores 
participem e 
levem sugestões 
que poderão ser 
abordadas na 
12ª Conferência 
Municipal de Saúde. 
Esses encontros 
também servirão 
para avaliar a 
situação da saúde na 
área de abrangência 
das Unidades de 
Saúde da Família 
do município. As 
conferências locais 
serão realizadas 
sempre às 18h, 
mas em locais 
diferentes a cada dia. 
Mais informações 
e programação 
completa: (41) 3912-
5484 / conselho.
saude@pinhais. 
pr.gov.br.

AMPLIAÇÃO
Estão em 

andamento as 
obras de reforma 
e ampliação que 
permitirão a 
unificação das 
sedes da Vigilância 
Municipal de 
Araucária. Com 
isso, as divisões da 
Vigilância Municipal 
e endemias deverão 
ter seus serviços 
centralizados em um 
único prédio: no CSU. 
O prazo inicial de 
execução da obra 
é de 12 meses.


