
PERTURBAÇÃO 

Número de 
reclamações 
de perturbação 
do sossego 
dispararam e
incomodam PM

A 
pandemia do corona-
vírus tem feito as pes-
soas passarem mais 

tempo em casa, mas distan-
ciamento social nem sempre 
é sinônimo de tranquilida-
de na vizinhança. A Polícia 
Militar atendeu entre o dia 
1º de abril a 11 de maio cer-
ca de 11 mil ocorrências de 
perturbação de sossego em 
Curitiba. No mesmo período 

do ano passado, o registro foi 
bem menor, cerca de 6 mil 
ocorrências. 

De acordo com o tenente 
Carlos Casagrande, repre-
sentante da Polícia Militar na 
Ação Integrada de Fiscaliza-
ção Urbana (Aifu), as situa-
ções mais comuns envolvem 
som alto. “A gente atende 
mais situações de som me-
cânico: ou de carros ou de 

caixas portáteis”, explicou o 
tenente em entrevista ao jor-
nal Bom Dia Paraná, da RPC.

E os números de ocorrên-
cias vem chamando atenção 
principalmente durante os 
fins de semana. No sábado do 
dia 25 de abril, por exemplo, 
a Polícia Militar atendeu 1189 
casos. No dia 1º de maio, fe-
riado, foram 247 chamados. 
No dia 2 de maio (sábado), 

266, e no dia 3 de maio (do-
mingo), 977 ocorrências.

Na semana seguinte, os cha-
mados aumentaram. No dia 8 
de maio, sexta-feira, foram 
286 chamados, e no dia 9 de 
maio, sábado, foram registra-
das 963 ocorrências. No do-
mingo (10) de Dia das Mães, 
a Polícia Militar recebeu 1286 
chamados de perturbação de 
sossego em Curitiba.

Gustavo Marques 
gustavomarques@tribunadoparana.com.br
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Estudante 
cria vaquinha 
para doar 
respiradores

Eloá Cruz 
eloas@tribunadoparana.com.br

Uma ação envolvendo
alunos do Colégio Inter-
nacional de Curitiba está
ajudando o Hospital do
Idoso Zilda Arns, a re-
ceber equipamentos de
proteção para os profis-
sionais de saúde. A doa-
ção aconteceu na quarta-
-feira (13) e o objetivo é
ainda comprar um venti-
lador mecânico, equipa-
mento fundamental para
quem está hospitalizado
em estado grave com o
novo coronavírus.  

O responsável pela
iniciativa é o estudan-
te Vinicius Possobom,
de 16 anos. Preocupado
com a segurança da “tur-
ma do jaleco branco” e
dos pacientes, o adoles-
cente procurou o hos-
pital para saber de que
forma poderia colaborar.
Ao lado dos amigos, deu
início a uma vaquinha
on-line para chegar ao
valor de R$ 100 mil para
comprar um ventilador
mecânico.

“Há mais ou menos
três semanas fizemos
a vaquinha. Consegui-
mos até agora R$ 13 mil
e temos ainda oito dias
para o encerramento. Se
não conseguirmos o va-
lor total, vamos buscar
outras alternativas, mas
precisamos aumentar
esta rede. Vi a necessi-
dade de ajudar os idosos
que estão no grupo de
risco e com meus ami-
gos, decidimos criar a
vaquinha”, afirmou o
estudante.

Doação de EPIs
Além da campanha

para a compra do ven-
tilador, Vinícius con-
versou com os pais dos
alunos do colégio, para
que eles também colabo-
rassem financeiramente.
Com o dinheiro arreca-
dado, caixas com produ-
tos foram comprados e
entregues no Hospital do
Idoso. “São 3360 másca-
ras cirúrgicas e centenas
de protetores faciais, lu-
vas, aventais e álcool gel.
Fiquei emocionado ao
entregar este material,
que vai ajudar a proteger
a saúde. [Estou] muito
feliz e realizado”, desa-
bafou o aluno.

Quer ajudar?
Caso queira ajudar na

campanha do Vinícius,
acesse o site https://
abacashi.com/p/ajudeo-
hospitaldoidoso. No Ins-
tagram, o endereço do
projeto é @unidoscon-
tracovid.
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ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

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 ad-
quirente 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.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA; 1º LEILÃO: 01 de junho de 2020, às 13h30min *. 2º LEILÃO: 08 
de junho de 2020, às 14h00min *. *(horário de Brasília); ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, 
com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-
010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO 
de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor 
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário  
Nº 074388230011047, datada de 20/02/2017, Firmado com a Fiduciante DAISY TERESINHA GUERRA, CI nº 1.903.013-0-PR e CPF/
MF nº 465.883.109-00, residente e domiciliada em Curitiba/PR, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 210.471,10 (Duzentos e dez mil, quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído por “Apartamento n° 304, localizado no 3° andar do Edifício Veneza, situado na rua 
Morretes n° 10, com área privativa de 34,97m², Curitiba/PR, melhor descrito na matrícula nº 21.771 do Registro de Imóveis 5ª 
Circunscrição de Curitiba/PR. Inscrição Cadastral: 63-031-019.009-9. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 133.338,23 (Cento e trinta e três mil, trezentos e trinta 
e oito reais e vinte e três centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do 
Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a 
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições 
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (15934 - Dossiê).

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, 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 infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: 
em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados 
somente na modalidade online. Localização do imóvel: CURITIBA - PR. BAIRRO REBOUÇAS. Rua Lamenha Lins, 
n° 1.754. Ap 11 (1°andar) do Edifício Nívea, c/ direito a uma vaga de garagem. Áreas Priv. 82,09m². Matr. 4.715 do 5°RI 
local. Obs.:"O Vendedor teve conhecimento da existência da seguinte ação: Procedimento Comum,  processo nº 
0000460-68.2020.8.16.0194 em tramite na 15ª Vara Cível de Curitiba/PR. O Vendedor responde pelo resultado das ações, 
de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital."Ocupado. 
(AF). 1º Leilão: 05/06/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 545.887,90 e 2º Leilão: 10/06/2020, às 15h. 
Lance mínimo: R$ 190.513,48 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) 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.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ONLINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 05/06/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 10/06/2020 Às 15h.

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N0 21/2020
PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO de Pinhalão-PR, torna público que às 08:30:00 horas do dia 
29/05/2020, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Rua Geraldo Vieira, nº 410, 
Centro, na cidade de Pinhalão-PR, realizará licitação na modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

de 01 (um) VEÍCULO TIPO VAN TETO ALTO – Valor Total R$ 170.000,00 (cento 

relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro 
Rodrigo Baldim, na Prefeitura Municipal de Pinhalão, Paraná, Brasil – Telefone: (043) 
3569 – 1179 – E-mail: licitacaopinhalao@gmail.com. A pasta Técnica, com o inteiro 
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada 
no seguinte endereço: Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, das 08:30:00 
às 17:00:00 horas.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.

Pinhalão, 14 de maio de 2020.
Rodrigo Baldim

       Pregoeiro

TRIBUNA | sexta, 15 de maio de 202006 jornalismo@tribunadoparana.com.br


