
Farmácia de Curitiba dá exemplo e doa álcool gel pra prevenir coronavírus

No meio da correria pela 
busca de álcool gel, 
um farmacêutico de 

Curitiba está dando o exem-
plo. Desde o fim da tarde de 
terça-feira (17), Maicon Die-
go Custódio, 33 anos, dono da 
Hiper Farma no bairro Ube-
raba, está doando álcool gel 
para seus clientes. Basta levar 
um recipiente. A doação é de 
50 ml por pessoa.

Mas atenção: não adianta 
ir na farmácia hoje, pois até 
o início da tarde de ontem só 
restavam pouco menos de 2 
litros, que, segundo o farma-
cêutico, acabariam em pou-
cos minutos. amanhã, Maicon 
vai comprar mais álcool gel e 
retomar a doação.

O farmacêutico conta que 
decidiu doar para ajudar a 
população e também evitar 
brigas. “Estava uma confusão 
danada na farmácia, de gente 
brigando por álcool gel. Aí 
decidi doar”, explica o far-
macêutico.

No total, foram 12 litros de 
álcool gel doados entre ter-
ça e quarta-feira. Na sexta, o 
fornecedor vai entregar mais 
álcool à farmácia e Maicon 
vai repetir a doação. Dos 200 
litros que vai receber, 160 li-
tros serão vendidos  e 40 li-
tros serão doados.

“Muita gente está preci-
sando. É importante ajudar 
nessa hora. Se todo mundo 
fizer um pouquinho, é me-

lhor”, afirma Maicon, que 
deixou de lucrar R$ 460 com 
o álcool gel doado. “Isso não 
vai me fazer falta. Sou um 
abençoado. Vou recuperar 
com trabalho. Importante 
que estou fazendo minha 
parte”, enfatiza.

Agradecimentos e abuso
Maicon conta que a maio-

ria das pessoas agradece e 
elogia a doação de álcool gel. 
Mas alguns nem dizem obri-
gado e ainda querem abusar. 
“Teve uma senhora que ficou 
sabendo da doação e veio 
com um monte de frasqui-
nho para levar o álcool gel. 
Falei que eram só 50 ml e fi-
cou braba”, diz.

Metrocard suspende atendimento em terminais da RMC

A Metrocard, associação que representa as 
empresas de transporte coletivo da Região 
Metropolitana de Curitiba, informou que a partir 
de hoje fechará suas lojas de recarga localizadas 
nos terminais de Pinhais, Central de São José, 
Afonso Pena, Guaraituba e Fazenda Rio Grande. 
Os serviços nos totens de autoatendimento 
nestes locais, no entanto, segue normalmente.
Mas atenção! Para quem precisa de 
atendimento presencial, a loja localizada 
em sua sede - Rua Tibagi, 366 - seguirá com 
funcionamento regular, atendendo o público 
externo de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h. Compras de crédito poderão ser feitas 
normalmente pelo site da Metrocard.
A suspensão do atendimento presencial nos 
terminais é por tempo indeterminado e visa 
contribuir para dificultar a propagação do 
coronavírus na Grande Curitiba.

Outras medidas foram 
tomadas pela empresa.
Veja a seguir:

Limpeza especial nos ônibus, complementada 
com álcool ou desinfetante nos balaústres e 
outros locais de apoio dos passageiros;

Álcool gel para os funcionários, 
especialmente motoristas e cobradores;

Instalação de dispensers de álcool gel para os 
passageiros nos principais terminais 
metropolitanos;

Será divulgada uma campanha em áudio com 
recomendações aos passageiros.
Entende-se que o momento é de tomar todas 
as precauções possíveis e de proteger a todos 
que viajam no transporte metropolitano de 
Curitiba. Outras informações sobre os
 ônibus e terminais da RMC:
 (41) 3093-3232 ou 3228-7763.

Marcos Xavier Vicente 
marcosx@tribunadoparana.com.br
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6º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CURITIBA-PR

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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 quem 
interessar, e terceiros eventualmenteinteressados, em especial R. BRANDINI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ77.159.283/001-
43 e OLS PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS, 
CPNJ00.257.434/0001-36, credores do confrontante do imóvel objeto da 
usucapião, matriculado sob n° 44.094desta Serventia Registral; que tramita 
neste Serviço de Registro de Imóveis pedido de reconhecimento dodireito de 
propriedade por meio da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, sob a modalidade 
extraordinária, comtempo de posse indicado de mais de 30 (trinta) anos, 
requerido pelo Espólio de LEONY DORIS MUELLERDA COSTA, brasileira, viúva, 
do lar, CI/RG n° 109.443-2/PR, CPF n° 000.360.139-00, a época dofalecimento 
residente e domiciliada na Rua Maria Clara, n° 102, Curitiba/PR, protocolado 
sob n° 539.625, nadata de 07/10/2019, relativo ao imóvel matriculado sob n° 
44.094 da 6ª Serventia Registral de Curitiba,designado como lote 19-A, com 
frente para a Rua Comendador Araújo, com área de 1.458,33m², comindicação 
fiscal n° 21.022.016.000-7. O requerimento e a documentação que acompanha 
o pedidoapresentado permanecerão à disposição dos notificados acima, durante 
o prazo de 15 (quinze) dias, paraexame e eventual manifestação, considerando-
se a ausência de impugnação como anuência ao pedido.Este edital será 
publicado em jornal de grande circulação por duas vezes, conforme artigo 11 do 
Provimento65/2017 do Conselho Nacional de Justiça.

Curitiba, 16 de março de 2020.
JORGE LUIS MORAN

Agente Delegado
6° Serviço de Registro de Imóveis

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
1)  MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
2)  TIPO: MENOR PREÇO
3)  EDITAL: 003/2020 - PMG
4)  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO COROADOS.
5)  FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
Email: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
6)  RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 e 02: deverão ser protocolizados junto ao 
Protocolo Geral do Município á Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR, 
até às 11:00hrs (onze horas) do dia 13 de abril de 2020. O CREDENCIAMENTO 
deverá ser entregue no início da sessão.
OBS: Para fins de aferição do horário de protocolo dos envelopes 01 e 02 
será considerado o horário consignado no canhoto emitido pelo sistema 
de protocolo da Prefeitura Municipal (Departamento de Protocolo), após a 
finalização do procedimento de cadastro protocolar gerido pelo sistema da 
Prefeitura a duração média de 05 (cinco) minutos.
7)  ABERTURA DOS ENVELOPES E INICIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS: Dia 13 de abril de 2020 a partir das 14:00hrs (quatorze horas). 
8) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF).
9)  RETIRADA DO EDITAL: O Edital e anexos estarão disponíveis no site do 
Município “portal.guaratuba.pr.gov.br”.

Guaratuba, 18 de março de 2020.
Patricia I. C. Rocha da Silva

Presidente da Comissão Permanente
de Licitação Pública

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5053654-52.2016.4.04.7000/PR
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EXECUTADO: OI S.A.
4ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná
Ficam, por este meio, CONVOCADOS os consumidores que eram proprietários de 
linhas telefônicas fixas junto à empresa TELEPAR - Telecomunicações do Paraná S/A 
(atualmente OI S/A), no período de 25.08.1996 à 30.06.1997 para que promovam sua 
habilitação individual na execução decorrente do título formado nos autos de ação civil 
pública nº 98.00.20251-7, que entendeu o seguinte: “o adquirente da linha telefônica 
tem direito à subscrição de ações pelo valor patrimonial - o qual deverá ser apurado 
no balanço anual realizado ao final do exercício anterior ao da data da integralização -, 
bem assim a seus dividendos”.


