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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL
A empresa “CONTIERO E CARRAZEDO GRÁFICA LTDA” 
tendo sua sede e domicílio na Rua Almirante Gonçalves, 
302, Rebouças, Curitiba-PR CEP: 80.215-150, com CNPJ nº 
17.549.482/0001-36, torna público a solicitação do pedido de 
Licença Prévia Ambiental(LP) no Município de Curitiba-PR.

A EMPRESA CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA 
CNPJ: 13.140.015/0001-05 SOLICITA O COMPARECIMENTO DE SEU 
FUNCIONÁRIO (A) ENID CAROLINA BARBOSA SOARES AO SEU 
LOCAL DE TRABALHO SITUADO NA RUA: ADEMAR DE BARROS, 399 
- CEP: 83601-390 BAIRRO: JD. SOCIAL CAMPOLA LARGO/ PARANÁ, 
IMPRETERIVELMENTE NO PRAZO DE 48 HORAS, PARA TRATAR DE 
ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.

A EMPRESA GERSON NEMES ME CNPJ: 23.064.724/0001-
02 SOLICITA O COMPARECIMENTO DE SEU FUNCIONÁRIO 
(A) LILIANI DE LIMA GOMES AO SEU LOCAL DE TRABALHO 
SITUADO NA RUA: NOSSA SENHORA APARECIDA, 393, 
CEP: 80440-000 BAIRRO: SEMINÁRIO, CURITIBA/ PARANÁ, 
IMPRETERIVELMENTE NO PRAZO DE 48 HORAS, PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PÁTIOS, GUINCHOS E 

DEPÓSITOS DE VEÍCULOS DO ESTADO DO PARANÁ
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação 
dos Proprietários de Pátios, Guinchos e Depósitos de Veículos do Estado do 
Paraná – APPAGEPR a comparecerem no dia 06 de agosto de 2019, às 14 horas, 
à Rua Ponta Grossa, nº 770, no Bairro Jr Cruzeiro, na cidade de São José dos 
Pinhais, no Estado do Paraná, CEP 83.010-230, para participarem da mesma, na 
qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de 
estatuto social e eleitos os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria.

São José dos Pinhais, 03 de Julho de 2019.
Pela Comissão Organizadora 
Lázaro Fernando de Carvalho

Vanderlei Campanharo
Valter Dill Malheiros

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoca-se todos os interessados a participar da criação da 
Associação Mutualista de benefícios e Assistência Veicular 
– Denominada MUTUALE. Para a Assembléia Geral de 
sua Constituição, a realizar-se em: 12/07/2019 as 16:30 
com qualquer número de interessados, no endereço: Des 
Westphalen 1401, com os seguintes assuntos:
1.Análise e aprovação do estatuto social;  
2. Eleição do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal 
e dos Suplentes. 
3. Assuntos gerais: 

Curitiba Paraná

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Marcio de Vasconcelos Martins, Ofi cial Registrador do 4° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Curitiba, Estado do Paraná, FAZ SABER que atendendo solicitação feita pelo credor fi duciário, ITAÚ 
UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n° 60.701.190/0001-04, 
nos termos da Lei 9.514/97, fi ca INTIMADA a comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis, situ-
ado na Rua Marechal Deodoro, n° 869, 1° Andar, Conjuntos 101 e 102, Centro, Edifício Center Tower, 
nesta Capital, a Sra. MARIZETE APARECIDA CHELES, brasileira, divorciada, auxiliar administrativa, 
portadora da CI/RG n° 10.963.417-4/SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 953.177.590-72, ou alguém 
por ela a fi m de satisfazer as prestações vencidas e as que vencerão até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e demais encargos contratuais, os encargos legais e as custas 
da intimação, referentes ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, 
Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n° 10133092206, 
datado de 10/06/2015, registrado sob n°s R-04 e R-05, na matrícula n° 86.973, do Livro 02, deste 4° 
Serviço Registral Imobiliário, o qual tem como garantia o imóvel descrito na predita matrícula, pelo modo 
de alienação fi duciária, concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A. Valor do débito atualizados até a data de 
07/06/2019: R$ 15.402,40.Em decorrência da publicação do presente 
Edital, a citada devedora fi duciante será considerada intimada e terá o 
prazo de 15 (quinze) dias para satisfazer o compromisso, sob pena de 
consolidação da propriedade em nome do credor fi duciário conforme 
prevê o Art. 26, § 7°, da Lei 9.514/97. Curitiba, 01 de julho de 2019.

INTIMA: MARIZETE APARECIDA CHELES CPF: 953.177.590-72 

4° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CURITIBA - PARANÁ
Rua Marechal Deodoro n° 869, Conjunto 101,102 - Centro, Edifíco Centr Tower

CEP: 80060-010- Fone: 41 3387- 1898
Ofi cial - Marcio de Vasconcelos Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE
ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO N.º54/2019

O Município de Tunas do Paraná, através de sua Pregoeira Oficial, 
Informa aos interessados a alteração de data para a abertura do Pregão 
Eletrônico º54/2019, que passa a ser: Dia 16 de julho 2019 ás 08h30 para 
acolhimento das propostas e a disputa de lances ás 09h00.
A alteração se dá em razão da necessidade de promover alterações no 
edital. As demais disposições contidas no edital e seus anexos permanecem 
inalterados.
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**41) 3659-1463 no 
horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min, ou por e-mail: 
licitação@tunasdoparana.pr.gov.br.

Tunas do Paraná, 01 de julho de 2019.
Nelci Terezinha dos Reis Frigeri

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, torna público, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO-, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” exclusivo para ME/EPP/
MEI, OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Manutenção da 
Iluminação Pública, conforme descrito no Anexo I Termo de Referencia.
PREÇO MÁXIMO: R$ 56.064,00 (cinquenta e seis mil sessenta e quatro reais).
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 
16/07/2019 às 13h00min horas.
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 16/07/2019 Às 13h30min Outras informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (0**41) 3659-1463 no horário das 08h00min às 
11h30min e 13h00min as 17h00min, ou pelo e-mail: licitação@tunasdoparana.
pr.gov.br
Tunas do Paraná, 01 de julho de 2019.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2019 – PMU 
O Município de Umuarama, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 
09:00 horas do dia 08 de agosto do ano de 2019, na sede da Prefeitura Municipal 
de Umuarama, sito a Av. Rio Branco n° 3717 em Umuarama , Paraná, Brasil, 
CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a 
preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, 
ou solicitada através do e-mail licita@umuarama.pr.gov.br. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de 
Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 44-6321-4141 - 
ramal 127.. 

Umuarama, 02 de julho de 2019. 
CELSO LUIZ POZZOBOM 

PRFEITO MUNICIPAL

Local do objeto Objeto Quantidade e 
unidade de medida

Prazo de 
execução (dias)

Vias urbanas na 
Sede Recape em CBQU 22.109,31m2 180

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba
CNPJ: 02.459.218/0001-34
NIRE: 41.3.0001612-7
COMPANHIA FECHADA

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Desenvolvimento e 
Habitação de Guaratuba, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se na sede da Prefeitura Municipal  de Guaratuba, localizada na Av. Dr. 
João Cândido, 308, Centro de Guaratuba, Estado do Paraná, no dia 16 de julho 
de 2019, às 18h30min para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i)Nomeação do novo liquidante.
(ii)Outros assuntos de interesse da sociedade.
Os acionistas podem se fazer representar por procurador constituído por 
instrumento público ou particular, conferido exclusivamente a acionista maior e 
capaz, administrador da Companhia ou advogado, devendo o instrumento conter 
os requisitos elencados na Lei nº 6.404/76.
Guaratuba (PR), 28 de junho de 2019.

Roberto Justos
Prefeito Municipal

É possível emagrecer e ganhar massa 
muscular ao mesmo tempo?

EMAGRECER É PRA JÁ

Talvez você tenha esse 
desejo, afinar a cintura, 
perder barriga e aumen-

tar o bumbum, ou de aumen-
tar o peitoral e os braços.

Por muito tempo eu acre-
ditei que não era possível fa-
zer isso. Há mais de 10 anos, 
quando me formei em edu-
cação física, acreditávamos 
que para emagrecer e ganhar 
massa muscular teríamos que 
agir de forma separada. Pri-
meiro seria necessário ema-

grecer para depois ganhar 
massa muscular. Executando 
dois treinos bem divididos 
para que um não prejudicas-
se o outro.

Atualmente os estudos 
científicos vêm comprovan-
do que podemos atingir esses 
objetivos simultaneamen-
te, ou seja, podemos ganhar 
massa muscular e emagrecer 
ao mesmo tempo. Porém, 
não é todo mundo que conse-
gue atingir esse objetivo.

Um estudo publicado pelo 
Jornal de Fisiologia Aplica-
da em 2012, feito pela Duke 
University Medical Center 
na Carolina do Norte nos 
EUA, analisou os resultados 
de 119 pessoas divididas em 
3 grupos. O primeiro grupo 
só executava treino aeróbio, 
o segundo só realizava mus-
culação e o terceiro grupo 
executava ambos os treina-
mentos (aeróbio e muscula-
ção). 

As conclusões foram:
- Aeróbio é melhor para 

emagrecer que a musculação.
- Musculação realmente 

é melhor para ganhar massa 
muscular, porém esse grupo 

não perdeu gordura, ape-
nas diminuiu o percentu-
al de gordura através do 
ganho de massa muscular. 

- O campeão de ema-
grecimento e diminuição 
do percentual de gordura 
é a união dos dois treinos.

Então se você quer afi-
nar a cintura e aumentar 
o bumbum, você preci-
sará dos dois treinamen-
tos em comunhão. Ou se 
você quer os braços e os 
peitorais destacados e a 
barriga mais sequinha 
será necessário executar 
ambos treinos também.

Mas, como eu disse, 
não são todos que con-
seguem esses resultados. 
Segundo relatos do pró-
prio estudo, o programa 
que teve o maior núme-
ro de desistências foi das 
pessoas que fizeram jus-
tamente os dois treinos 
juntos. Acreditam que 
isso tenha ocorrido pelo 
tempo de treino ser mui-
to longo (o dobro dos ou-
tros).

Então se você quer as-
segurar que conseguirá 
emagrecer e ganhar mas-
sa muscular ao mesmo 
tempo, perceba que não 
basta apenas treinar mais, 
você precisará do treino 
certo e para isso será ne-
cessário seguir 3 passos: 

1 - O treino deve se ba-
sear em suas condições 
física e mentais.

2 - O treino deve com-
portar a sua rotina e você 
deve gostar dele, pois o 
treino, para ser eficiente, 
necessita consistência. A 
direção é mais importan-
te que a velocidade.

3 - E o mais importan-
te, esse treino deve ser to-
talmente individualizado, 
pois somente assim você 
conseguirá os resultados 
que deseja. 

Qualquer treino gera 
qualquer resultado. So-
mente um treino especí-
fico e inteligente te leva-
rá aos seus resultados de 
emagrecimento e ganho 
de massa muscular ao 
mesmo tempo.

Se quiser saber mais 
sobre esses treinos é só 
me contatar através do e-
-mail contato@zanonma-
cedo.com.br.

Um abração e até a pró-
xima semana.

Zanon Macedo
Ex-lutador profissional de MMA 
e Personal Trainer especialista 
em emagrecimento. 

zanon@zanonpersonal.com.br
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