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PROFISSIONAIS DE 
EVENTOS PEDEM 
SOCORRO EM 
PROTESTO

Cerca de 200 profissio-
nais de promoção, even-
tos e donos de agências

e empresas ligadas ao setor de
shows e espetáculos fizeram,
na manhã de ontem, um pro-
testo na frente do Palácio 29
de Março, sede da Prefeitura
de Curitiba. Representantes de
um dos setores mais atingidos
pela pandemia do novo coro-
navírus, os manifestantes fir-
maram sua posição de insatis-
fação contra o que classificam
como abandono da categoria.

O protesto foi pacífico o
tempo todo. “Montados” em
cases de equipamentos, mui-
to utilizados na montagem,
desmontagem e transporte de
todas as estruturas de shows
musicais, peças teatrais e de-
mais demonstrações culturais
e festas, os trabalhadores que-
ria chamar atenção um mani-
festo que será entregue nesta
quarta-feira (9) ao prefeito Ra-
fael Greca.

A intenção é defender medi-
das paliativas para que a subsis-
tência do setor seja garantida até
que os eventos possam retornar
de forma ampla. “A passeata téc-
nica foi organizada com intuito
de unir empresas e profissionais,
mostrando a representatividade
do setor e conseguir o apoio do
governo diante de algumas me-
didas que reivindicamos”, disse
Sandriane Fantinato, uma das
organizadores.

O percurso foi pela Avenida
Cândido de Abreu (em frente
a Fiep) com caminhada até o
Palácio do Governo. Partici-
param da manifestação profis-
sionais inseridos nesse setor,
como produtores, gerentes
operacionais, diretores técni-
cos, cerimonialistas, técnicos,
montadores, auxiliares técni-
cos, carregadores, músicos,
recepcionistas, garçons, briga-
distas, seguranças, bartenders,
auxiliares da limpeza, promo-
ters, motoristas, entre outros.

“O setor parou totalmente.
Estamos há 180 dias sem tra-
balhar. Fomos os primeiros a
parar e seremos os últimos a
voltar. Os profissionais e em-
presas ficaram desamparados.
Esperamos que o governo di-
recione seu olhar para o setor,
que tem uma cadeia produtiva
que geral milhares de empre-
gos e também verbas para os
cofres públicos”, acrescentou.

O setor reclama do abando-
no do poder público, que não
pensou nenhum tipo de pro-
jeto para auxiliá-los. “É triste
essas empresas e profissionais
estarem invisíveis aos olhos
dos governantes. O que a gen-
te espera, é que olhem para
nós até os eventos voltarem. O
principal é o diálogo para ver
o que pode ser feito para ga-
rantir a subsistência do setor”,
concluiu.

A iniciativa contou com o
apoio do CCVB, Abrafesta,
Abrape e ABEOC-PR.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 

FORO CENTRAL DE CURITIBA
16ª VARA CÍVEL DE CURITIBA - PROJUDI - Rua Mateus Leme, 
1142 - 5º Andar - Atendimento: 12:00 às 18:00 horas - Centro 
Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80.530-010 - Fone: (41)3254-7870 - 

E-mail: CTBA-16VJ-E@tjpr.jus.br

A DOUTORA TATHIANA YUMI ARAI JUNKES, MM. Juíza de Direito da 
16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba-PR, na forma da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo e Cartório, 
sito à Rua Mateus Leme, nº 1142, 5º Andar Fórum Cível II Curitiba-PR, 
tramitam os autos acima mencionados, tendo por objeto a legalização do 
seguinte imóvel: “Apartamento nº 701-A do 7º Andar do Bloco 01 do Edifício 
Dr. Pedrosa, situado à Rua Dr. Pedrosa, 78, nesta Capital,  Assim, pelo 
presente edital matriculado sob nº 26.090, do 6º Registro de Imóveis.” é feita 
a CITAÇÃO de EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS, para querendo, oferecerem contestação, através de 
advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. A citação é válida para todos os atos 
do processo e que na falta de defesa, será considerado revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Curitiba, 
25 de outubro de 2019. Eu Taka Sonehara, Escrivã, mandei digitar.

EDITAL ASSINADO DIGITALMENTE

TATHIANA YUMI ARAI JUNKES
Juíza de Direito

Processo: 0014540-39.2017.8.16.0001
Classe Processual: Usucapião
Assunto Principal: Usucapião Ordinária
Valor da Causa: R$100.000,00
Autor(s):
• MOYZES ROSGRIN NETTO (RG: 44575124 SSP/PR e CPF/CNPJ: 
962.565.169-15)
Réu(s):
• Antonio Sergio Salles Denes (RG: 6343244 SSP/PR e CPF/CNPJ: 
167.311.079-72)
• Elizabeth Simião Denes (CPF/CNPJ: 598.799.479-91)
Terceiro(s):
• ELIZABETH FAVORETTO SIMIÃO (RG: 10023009 SSP/PR e CPF/CNPJ: 
968.880.759-15)
• FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA (CPF/CNPJ: Não 
Cadastrado)

EDITAL DE CITAÇÃO de EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, 
INCERTOS E DESCONHECIDOS, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
    O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Celulose, 
Pasta de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Guarapuava-PR, CNPJ
78.292.992/0001-65, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA, 
todos os trabalhadores, associados ou não desta entidade sindical, que estejam 
laborando nas empresas sediadas na base territorial deste sindicato, nos seguintes 
municípios; (Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Campo Mourão, Candói, 
Cantagalo, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Pinhão, Pitanga, Prudentópolis, 
Quedas do Iguaçu, Santa Maria do Oeste e Turvo), todos no Estado do Paraná, para 
assembléia geral extraordinária na sede administrativa desta entidade sindical, sito à 
Rua Cônego Braga, 340 – Centro – Guarapuava-PR, em razão de caráter emergencial, 
tendo em vista a pandemia da covid-19, em cumprimento a MP 936, iremos respeitar 
o distanciamento social, com uso de mascara, álcool em gel, para preservar a saúde 
dos trabalhadores, evitando aglomeração, a assembleia e votação serão em horário 
estendido, ou seja, no dia  22 de Setembro de 2020,das 14:00 as 16:30,                                                                              

ORDEM DO DIA:
a) - Leitura do edital de convocação.
b) - Preparação da pauta de reivindicação salarial 2020/2021.
c)
d) - Autorização para a diretoria deste sindicato, negociar junto ao sindicato 

patronal a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 e no caso de insucesso, 
impetrar dissídio coletivo.

e) - Outros assuntos de interesse da categoria.
f) - As votações serão realizadas através de escrutínio secreto.

Guarapuava - PR, 03 de Setembro de 2020

Renato Dezvnka
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
   O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Celulose, 
Pasta de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Guarapuava-PR, CNPJ
78.292.992/0001-65, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA, 
todos os trabalhadores, associados ou não desta entidade sindical, que estejam 
laborando nas empresas sediadas na base territorial deste sindicato, nos seguintes 
municípios; (Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Campo Mourão, Candói, 
Cantagalo, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Pinhão, Pitanga, Prudentópolis, 
Quedas do Iguaçu, Santa Maria do Oeste e Turvo), todos no Estado do Paraná, para 
assembleia geral extraordinária na sede administrativa desta entidade sindical, sito à 
Rua Cônego Braga, 340 – Centro – Guarapuava-PR, em razão de caráter emergencial, 
tendo em vista a pandemia da covid-19, em cumprimento a MP 936, iremos respeitar 
o distanciamento social, com uso de mascara, álcool em gel, para preservar a saúde 
dos trabalhadores, evitando aglomeração, a assembleia e votação serão em horário 
estendido, ou seja, no dia  22 de Setembro de 2020,das 14:00 as 17:00.                                                                             

ORDEM DO DIA                                                               
a) - Leitura do edital de convocação.
b)  - Autorização para o desconto da Contribuição Assistencial/Negocial 2020/2021, 

cujo valor será discutido na assembléia.
c)  - As votações serão realizadas através de escrutínio secreto.

Guarapuava - PR,03 de Setembro de 2020.
Renato Dezvnka

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 28/2020 – Sistema de Registro de Preços – 
Aquisição de produtos para saúde com entregas parceladas.
Abertura: 22/09/2020 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 4.873.271,60
Autorização: Luiz Claudio Costa – Presidente do Conselho Deliberativo do 
Consórcio. Data da Autorização: 01/09/2020
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.
consorcioparanasaude.com.br
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br 
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – Curitiba – 
Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl – Pregoeiro

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/20

Objeto: Registro de Preços de 80 Smart TVs de LED com 50 polegadas e 
resolução 4K (Ultra HD).
Abertura: 21/09/2020, às 11h00.     P.A.: 0003161-18.2020.4.04.8003

Informações/cópias dos Editais: Av. Anita Garibaldi, 888, 7.º andar, das 13h00 
às 17h59; sites: www.jfpr.jus.br e www.comprasnet.gov.br; telefone: (41) 3210-
1454; e-mail: edital@jfpr.jus.br.

Marilei Berbert Padilha
Seção de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2020
O Município de Nova Esperança-PR torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 
14 de outubro do ano de 2020, na Avenida Rocha Pombo, n° 1.453, centro, em Nova 
Esperança , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço 

Quantidade e unidade
de medida

Prazo de

Parque Industrial III CBUQ 11.017,75 m² 180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos 

ou solicitada através do e-mail licitacao@novaesperanca.pr.gov.br. Informações 

3252-4545.
Nova Esperança, 04 de setembro de 2020.
Moacir Olivatti
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS
SEDU/PARANACIDADE – PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020
O município de Porto Amazonas, torna público que às 10 horas do dia 29 de setembro 
de 2020, na plataforma http://bllcompras.org.br/, realizará licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos tecnologia 

de:

 OBJETO  QUANTIDADE  VALOR TOTAL PRAZO
(DIAS)

 Caminhão coletor 
compactador de lixo 01  R$ 360.000,00 90

solicitados junto à pregoeira municipal, pelo telefone (42) 3256-1122 ou e-mail 

Porto Amazonas, 04 de setembro de 2020.
Antonio Altair Polato
Prefeito Municipal

 ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROC ADM Nº 309/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 
MENOR VALOR POR ITEM - EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP - SRP 

OBJETO: Registro de Preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para 
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, materiais e eletro 
portáteis para o Departamento Municipal de Assistência Social, visando o 
enfrentamento à Pandemia do COVID-19, para entrega no Município de Porto 
Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
até às 17 horas do dia 29/09/2020.ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10 horas do dia 30/09/2020. VALOR 
GLOBAL MÁXIMO: R$ 16.671,51. Pasta Técnica com inteiro teor do Edital e 
seus respectivos anexos poderão ser examinados no endereço acima indicado 
em horário de expediente ou através do site http://bllcompras.org.br/ e www.
portoamazonas.pr.gov.br 
Informações através do telefone (42) 3256-1122 ou e-mail licitacao@
portoamazonas.pr.gov.br 

Porto Amazonas, 04 de setembro de 2020. 
Antonio Altair Polato 

Prefeito Municipal

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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