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ESCRITÓRIO PINHEIRO
Trate diretamente com o proprietário

ALUGA-SE um conjunto comercial com 4 salas,
próximo a Clínica São Paulo.
ALUGA-SE 1 kitnet com 1 quarto, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia, próximo a Igreja Ucraina.
Tratar pelos telefones:
(44) 3523-2228 | (44) 9833-4808
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTARIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PEABIRU
VARA CÍVEL DE PEABIRU - PROJUDI
Avenida Dr. Dídio Boscardin Belo, 487 - Centro - Peabiru/PR - CEP: 87.250-000 - Fone: (44) 3531-3136 - Celular: (44) 3531-1958 E-mail: pea-ju-scdcpadp@tjpr.jus.br

“EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO DE FREITAS MARCAL”
JUSTIÇA GRATUITA

Edital de publicação da sentença de INTERDIÇÃO de ANTONIO DE FREITAS MARCAL, brasileiro,
viúvo, aposentado, portador da cédula de identidade n.º 8.911.393-7 SESP/SP, inscrito no CPF
n.860.907.478-15, residente e domiciliada na Rua Prefeito Hermes Campos Teixeira, n.º 590,
Araruna PR, requerida por ADELIA MARÇAL DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, inscrita no CPF
n.º 039.027.919-69, portadora da cédula de identidade n.º10.100.424, residente e domiciliada
na Rua Prefeito Hermes Campos Teixeira, n.º 590, Araruna PR, nos autos sob nº
0001076-35.2020.8.16.0132 de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA
PROVISÓRIA EMANTECIPAÇÃO DE TUTELA, pelo presente, torna pública a sentença
prolatada nos autos supra mencionado, em que sua dispositiva diz: “...Assim, ante exposto, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO o pedido deduzido na inicial
para o fim, confirmar a liminar concedida na PROCEDENTE inicial, e submeter ADELIA MARÇAL
DA SILVA, a curatela definitiva de seu pai, Sr. ANTONIO DE FREITAS MARÇAL, ambas
qualificadas na inicial. Intime-se a curadora da interditanda para prestar o respectivo
compromisso na forma disciplinada pelo art. 759 do Código de Processo Civil, com posterior
expedição de mandado de averbação ao Registro Civil. Fica a curadora nomeada dispensada de
garantir a gestão na forma permitida pelo art. 759, §§1º e 2º do CPC. Sendo necessário,
expeça-se ofício ao INSS comunicando a substituição em tela. Impende destacar que sua
atuação no presente feito é imposição da legislação processual civil (artigo 9º, inciso II, CPC).
Portanto, sua intervenção é do interesse da parte autora, caso contrário o processo ficaria
paralisado. Consequentemente, os honorários da curadora especial são entendidos como
despesa do processo, a qual deve ser suportada pela parte a quem a sua intervenção interessa,
ou seja, a parte autora. No entanto, no presente caso, a parte autora é beneficiária da
assistência judiciária gratuita. Observe-se o disposto no Código de Normas, com posterior
arquivamento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Peabiru, 08 de
abril de 2021. Rita Lucimeire Machado PrestesJuíza de Direito”. Bem como na fundamentação da
r. Sentença “[...] Tendo em conta tais lineamentos, entendo que, no caso dos autos, com os
documentos juntados, sendo, o laudo médico (mov. 52.2) e depoimento pessoal do requerido
(mov. 96.1) são suficientes para julgamento da presente demanda, pois revelam de forma clara
que a interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos, eis que
padece de mal de azheimer (CID 10 G309), hipertensão (CID10 I10) e mobilidade
reduzida (CID10 Z740), incapacidade esta que a impede de realizar os atos da
vida civil, o que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos do
art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza patrimonial e negocial[...].
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Peabiru, aos dezoito dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dois. Eu, Flávio Barbosa dos Santos, Técnico Judiciário o digitei.
RITA LUCIMEIRE MACHADO PRESTES
JUÍZA DE DIREITO
Assinado Digitalmente
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O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE CAMPO MOURÃO E
REGIÃO, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ n° 80.888.845/0001-02, Código Sindical:
914.000.646.03094-8, com sede na Avenida Irmãos Pereira, 350, Centro, Campo Mourão, Paraná, com
representação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES da categoria: Empregados em Estabelecimentos
de Serviços de Saúde na base territorial de: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina
da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda,
Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quinta do Sol, Roncador, Terra Boa e Ubiratã, neste ato
representado por sua Presidente Sra. Neumora Lira Beienke Gordo, de acordo com a Portaria do Ministério do
Trabalho e Previdência vigente e as disposições legais e estatutárias CONVOCA todos os membros integrantes da
categoria profissional, dos profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras, e
enfermeiros; técnicos e auxiliares em saúde bucal; empregados em hospitais e estabelecimentos de serviços de
saúde; empregados em clinicas e consultórios médicos e odontológicos; empregados em casas de saúde, sanatórios,
maternidades, ambulatórios e pronto socorro; empregados em consultórios de psicologia e psiquiatria; empregados
em laboratórios de análises e patologia clínica, anatomia e citologia; empregados em clinicas e estabelecimentos de
radiologia e análise por imagem, centro de diagnóstico por imagem, clinicas de radioterapia, quimioterapia e
bancos de sangue; empregados em clínicas de fisioterapia, reabilitação, dermatológicas e oftalmológicas;
empregados em clinicas, consultórios e hospitais veterinários; empregados em estabelecimentos de serviços de
imunização e vacinação; empregados em centros de atenção psicossociais; empregados em estabelecimentos de
serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes na base territorial de: Altamira do Paraná,
Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro
Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Nova Cantu, Peabiru, Quarto
Centenário, Quinta do Sol, Roncador, Rancho Alegre D' Oeste, Terra Boa e Ubiratã, para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, a ser realizada no dia 22 de março de 2022, ás 19 horas e 40
minutos em primeira convocação e às 20 horas e 10 minutos em segunda e última convocação, na sede do
Sindicato sito a Avenida Irmãos Pereira, 350, Centro, Campo Mourão, Paraná, com o objetivo de: 1. Leitura,
Discussão e Deliberação da proposta de Alteração Estatutária do Sindicato para: 1.1. Ratificar a denominação do
Sindicato como: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campo Mourão e Região,
e aprovar a adoção da sigla: “SINDSAUDECM”; 1.2. Alterar a categoria profissional de representação do Sindicato
de: Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde, para: categoria profissional, dos profissionais de
enfermagem, técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras, e enfermeiros; técnicos e auxiliares em saúde bucal;
empregados em hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde; empregados em clinicas e consultórios médicos
e odontológicos; empregados em casas de saúde, sanatórios, maternidades, ambulatórios e pronto socorro;
empregados em consultórios de psicologia e psiquiatria; empregados em laboratórios de análises e patologia
clínica, anatomia e citologia; empregados em clinicas e estabelecimentos de radiologia e análise por imagem, centro
de diagnóstico por imagem, clinicas de radioterapia, quimioterapia e bancos de sangue; empregados em clínicas de
fisioterapia, reabilitação, dermatológicas e oftalmológicas; empregados em clinicas, consultórios e hospitais
veterinários; empregados em estabelecimentos de serviços de imunização e vacinação; empregados em centros de
atenção psicossociais; empregados em estabelecimentos de serviços móveis de atendimento a urgências e de
remoção de pacientes; 1.3. Alterar a base territorial de representação do Sindicato de: Altamira do Paraná, Araruna,
Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Fênix,
Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quinta do Sol,
Roncador, Terra Boa e Ubiratã; para: Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da
Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda,
Luiziana, Mamborê, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Roncador, Rancho Alegre D' Oeste,
Terra Boa e Ubiratã; 1.4. Adequação de redação de artigos, parágrafos e disposições;
Campo Mourão-PR, 21/02/2022

Neumora Lira Beienke Gordo
Presidente

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE INSTALAÇÃO
E. P. Materiais de Construção Ltda., torna público que
recebeu do IAT, LICENÇA DE INSTALAÇÃO para fins de
loteamento urbano a ser implantado na Chácara nº 84F-1 e 84-G-1-A/01. Perímetro Urbano do Município de
Campina da Lagoa-PR.

EDITAL
DAIANE SCHWABE MINELLI, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Peabiru,
Estado do Paraná, na forma da lei,
FAZ SABER, aos que o presente Edital, virem ou dele tiverem
conhecimento que, para os fins e efeitos da Lei nº. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, conforme
estabelecido no art. 19, a proprietária LOTEADORA MARIOT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
30.893.510/0001-04, com sede na Av. Didio Boscardim Belo, nº 615, Sl. 1, em Peabiru/PR,
depositaram em Cartório, à seu cargo, os documentos exigidos pela citada lei, com relação ao
loteamento denominado “JARDIM RESIDENCIAL MARIOT”, constituído pelo lote de terras sob nº 11,
da Gleba nº 11, da Colônia Mourão, com área total de 31.800,00m², situado no perímetro urbano do
Município de Peabiru/PR, matriculado sob nº 2.601, neste Serviço de Registro de Imóveis, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Peabiru/PR por meio do Decreto nº 137/2021.
Os documentos ficam franqueados ao exame dos
interessados, que poderão impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da última
publicação deste edital.
Peabiru, 17 de fevereiro de 2022.
Registradora
Planta:
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CLASSIFICADOS

VENDO OU TROCO FIESTA

COMPRA

1.6 flex, ano 2010. Completo, pneus novos
e engate traseiro.
Trata pelo telefone (44) 99941-4142

VENDE-SE TERRENO
Com 340 metros, com 12 de frente. Ótima
localização. Rua Vereador Geremias Cilião
Araújo, 526, Jardim Albuquerque. Contato:
(44) 99969-7699

VENDE-SE PAJERO
Vende-se Pajero Full 3.2 DID HPE prata, 7
lugares, ano/modelo 2015. Km: 108.000. R$
175.000,00. 4 amortecedores novos,
pneus meia vida.
Telefone (44) 9 9714-3703 - Rubens Roberto

VENDE-SE FOX 2004
Vermelho, em bom estado. R$ 15.000,00.
Tratar pelo (44) 99978-8720

VENDE-SE CHÁCARA ESPETACULAR
Linda propriedade com 8 alqueires, próximo a
Campo Mourão. Benfeitoria de primeira, casa tipo
mansão, toda cercada. Água de córrego e mina
com bela cachoeira. Piscina térmica com luzes
coloridas. Ou vende-se parte, 02 alqueires e meio,
todos cercados com 02 casas de primeira, frente
ao asfalto. OBS: Entrada da chácara é magnífica.
Contato (44) 99926-4656 - Creci F 26928

VENDE-SE TERRENO COM 2 CASAS
250 metros, alvenaria e edícula. Rua das Pedras,
83, Jardim Flor do Campo. Aceito troca por
camionete S10. Valor a negociar. Valor da casa R$
150.000,00, negocia-se parcelamento.

Tratar pelo telefone
(44) 99816-2517

ALUGA-SE SALA COMERCIAL
Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves x Rua
Rocha Pombo, 2487. R$ 1.500,00.
Tratar com Josias Guilherme pelo
(44) 99831-5606.

DIARISTA RESIDENCIAL
Preciso de serviço de diarista, tenho referência.
Tratar pelos fones
(44) 99701-6557
(44) 99707-5727

IMÓVEIS A VENDA
PRÉDIO COMERCIAL
R$6.000.000,00 - Prédio comercial, Av. Manuel Mendes de Camargo, esquina
com a Mato Grosso, terreno 1.950m² e construção 1.300m².
R$1.200.000,00 - Terreno 950m², construção 510m², Av. Manoel Mendes de Camargo, esquina com a Rua Peabiru.
R$150.000,00 - Sala Comercial 102 - Edifício Likes, área 82m².
R$150.000,00 - Sala Comercial Ediﬁcil Likes 104, área 82m².
R$1.800.000 - Apartamento residencial com area de 329,85m² e barracão de
150m², Av. Irmãos Pereira, 531 - Centro.
R$3.000.000,00 - Barracão comercial - Parque Industrial, terreno 4365 metros,
construção de 1520 metros Rod. BR-272.

APARTAMENTOS
R$700.000,00 - Apartamento Edifício Vitória Régia, Rua Mato Grosso, 1620Centro - Área Total 231,91 - 1º Andar com móveis planejados.
R$620.000,000 - Edifício Trianon - Rua São Josafat, área de 200,27 metros,
imóvel novo, 2 suítes.
R$350.000,00 - Apartamento no Edifício Casa Blanca , na Avenida Goioere,
1739, com área total de 127.70 -6° pavimento.
R$900.000,00- Ediﬁcio Residencial Delta, na Rua Araruna, 854 - com área total
de 256 metros -todo reformado com móveis planejado.
R$580.000,00 - Apartamento no Edifício Montreal, Jardim São Sebastião, na
Av. Comendador Norberto Marcondes , 2877 - Com área de construção de 194
mts e área útil de 140 metros.
R$280.000,00 - Apartamento no Edifício Aquarius, centro - Rua Roberto Brzezinski, 1973, área de 102 metros.
R$359.000,00 - Apartamento no Edifício Casa Blanca, Av. Goioerê, 1739 - Com
área de 127 metros 3º Andar.
R$1.200.000,00 - Edifício Embaixador, Rua Santa Cruz, 1086- Centro - com
área total de 411 metros.
R$320.000,00 - Edifício Valence - Rua Santos Dumont, 2º Andar - àrea 121,06
metros.
R$170.000,00 - Edifício Dom Hernandes - Av. Guilherme de Paula Xavier, 265
- Área de 70 m².
R$200.000,00 - Edifício Projeto Morada - Av. Comendador Norberto Marcondes, bloco 1 apartamento 13, com área de 101 m², 3 pavimentos.
R$1.500.000,00 - Edifício Itália, Avenida José Custodio de Oliveira, 1525 - com
área de 309 metros -6º pavimento.
R$550.000,000 - Edifício Residencial Alfa - Av. Capitão Índio Bandeira, 281 - 5º
pavimento com área de 170 metros reformado.
R$900.000,00 - Edifício Torre do Sol - Rua Santa Catarina, 1741 - Centro - Área
de 270,40 metros -todo reformado.
R$230.000,00 - Edifício Paraíso - Rua Santa Cruz, 368 - Área 59,68 metros .
R$700.000,00- Apartamento no Ediﬁcil Vitória Régia, Rua Mato Grosso,
1620-Centro -com área de 232 metros-com móveis Planejado, 5 andar.
R$250.000,00 - Edifício Itaúna, Rua Laurindo Borges, 1735 - Centro -área de
79 m².
R$100.000,00-Edifício Carlos Drumon de Andrade, Rua José Furquin de Castro, numero 7 apto 201 - Cianorte-PR.
R$700.000,00 - Apartamento no Edifício Delta, na Rua Araruna, 854. Área
255,35 metros. Área útil 172,40 metros. 13º andar.

SOBRADO
R$1.500.00,00 - Rua Mato Grosso, 2613 - área central - 340 metros.
R$1.400.000,00 - Rua São Josafat, 983 - Centro - Esquina com a Irmãos
Pereira -terreno com 420 metros - construção de 207 metros.
R$540.000,00 - Sobrado residencial, na Rua Alcindo Ferreira Toledo, 99 Jardim Curitiba - Nos fundos do PREVER- com uma área de 157 metros.
R$1.600.000,00 - Rua das Andorinhas, 341 - Vila Teixeira - sobrado novo área
de 228 metros e construção 390 metros de frente ao Parque do Lago.
R$2.500.000,00 - Rua Antonio Toledo da Silveira, 108 - Jardim Shangrila Com área de 624 metros e construção 533 com piscina e móveis planejados.
R$580.000,00 - Rua Guilherme de Paula Xavier, 365 - Terreno de 300 metros
- construção de 201 metros.
R$430.000,00 - Avenida Guilherme de Paula Xavier, 3388 - Condomínio Edifício Residencial Vitalle - Área de 159 metros. Unidade 3.
R$700.000,00 - Rua Santos Dumont,1230- Centro -Terreno de 280 metros
contrução 146 metros.
R$280.000,00-Sobrado de Alvenaria na Rua São Paulo, 177 - Jardim Cowtry
-com Área de terreno 109,38 - construção 98,63.
R$400.000.00 - Avenida Guilherme de Paula Xavier, 652, centro. Terreno com
125,19 metros e construção com 112,21 metros.

CASAS
R$445.000,00 - Duas casas de Alvenaria com área de 69 metros cada - um terreno
de 666 metros , na rua José Backes, 65 jardim Santa Nilce.
R$240.000,00 - Rua Nicolau Assad, 319 - Jardim Capricórnio - Terreno com 293
metros- construção de 129,30.
R$680.000,000 - Rua Santa Catarina, 1306 - Centro -Terreno de 405 metros Construção de 145,90 metros.
R$280.000,00 - Duas residências na Av. Paraná - Jardim Nossa Senhora Aparecidaárea do terreno 480 metros e construção 180 metros.
R$400.000,00 - Casa na Rua Santos Dumont, 2460 -terreno de 375 m² e construção de 248 metros.
R$800.000,00 - Casa de Alvenaria na Rua Paineiras, 242, Jardim Araucária, terreno
de 490 metros - área construída de 249 metros.
R$1.800.000,00 - Av. Irmãos Pereira, 651 - centro - terreno de 1.000 metros em
frente a Faculdade Integrado.
R$600.000,00 - Casa na Rua Renil Polato, 1107 - com terreno de 714 metros casa em alvenaria de 306 metros e barracão em alvenaria de 363 metros - imóvel
localizado em Engenheiro Beltrão .
R$160.000,00 - Rua Vereador Carlos Stalmon,132 - Conjunto Residencial Piacentini - terreno de 300 metros - construção de 110,77 metros.
R$980.000,00 - Casa de Alvenaria na Rua Andirá, 71 - Jardim Shangrilá - área de
687 metros e construção de 335 metros.
R$580.000,00 - Residência em Alvenaria na rua Recelene C. Teixeira, 217 - Jardim
San Marino, com área de 300 metros e 175 de construção.
R$900.000,00 - Casa em Alvenaria na Rua São Josafat, 899 - Centro - 500 metros
de terreno e 127 metros de construção - Próximo ao Centro Universitário Integrado.
R$350.000,00 - Imóvel na Rua João Teodoro de Oliveira, 84 - Jardim Parque das
Acácias, terreno de 300 metros, imóvel com 2 residências, uma com 89 metros e
outra com 60 metros.
R$1.400.000,00 - Casa de Alvenaria na Rua são José, 512 - Centro - com área de
terreno de 650 metros - construção 400 metros -com móveis planejado e piscina.
R$230.000,00 - Casa de Alvenaria na Rua Geranios ,51 - Jardim Morada Verdes
Campos, com terreno de 235 metros e construção 128 metros
R$900.000,00 - Rua Santa Catarina, 2642 - Centro com área de terreno de 500
metros e construção 201 metros com piscina e moveis planejados.
R$300.000,00-Rua Santa Catarina, 794 - Vila teixeira com área de terreno de 257
metros e construção 107 metros .
R$ 400.000,00- casa localizado na Avelino Hanel, 681 - Centro - Município de Araruna - com terreno de 600 metros construção 105 metros.
R$480.000,00-Casa de Alvenaria na Rua Pedro Massareto, 554 - Jardim Flora II
-Terreno de 180 metros , construção 125,89R$780.000,00 - Casa de alvenaria na Rua Geremias Cilião de Araujo,455- Jardim
Albuquerque - com a área de terreno 346,80 - construção 195,63 - Imóvel com
piscina e móveis planejados.
R$120.000,00 - Casa de alvenaria no Fortunato Perdoncini, terreno de 180m e
construção de 84m, na Rua Hideji Kobayashi, número 1981.
R$550.000.00 - Casa em alvenaria na Rua Miguel Charan, 52, Jardim Capricórnio.
Terreno de 357 metros e construção 275 metros.
R$1.800.000.00 - Imóvel em alvenaria na Rua Panambi, 1735, centro, com terreno de 1.000 metros, uma residência de alvenaria com 163.63 metros, um salão
comercial com área 97.45 metros e um apto em cima, com área de 96.62 metros
R$150.000,00 - Casa de alvenaria na Rua Pedro Daniel, 41, Jardim Batel. Terreno
com 221,80m e construção 72m.
R$340.000,00 - Casa de alvenaria, Rua dos Buritis, 171 - Jardim Botânico 1. Terreno com 150 metros, construção com 105 metros.
R$170.000,00 - Casas na Rua José Antônio Fucks, 82, Jardim Silvana. Terreno com
180 metros. Uma casa com 74 metros e outra 62 metros. Mesmo terreno.

CHÁCARAS

Salgados a pronta entrega e doces sob encomenda,
mais informações:
(44) 99958-1416 | 99927-1407

AR CONDICIONADO
Venda, instalação, manutenção e higienização.
Ar condicionado residencial e comercial.
(44) 99973-7635

VENDA

AVALIAÇÃO

R$2.300.000,00 - Linda chácara na Usina Mourão, toda infraestrutura: casa, piscina excelente, área de lazer, área do terreno 1.377.38 metros. Construção em torno
250 metros.

DOCES E SALGADOS

SEXTA-FEIRA A DOMINGO, 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2022

TERRENOS
R$105.000,00 - Rua Severo Gomes, 254, Jardim Batel, área 232,80 metros.
R$2.000.000,000 - Lote de terra -área de 950 metros na rua Mamborê esquina
com a Goioerê.
R$180.000,00 - Terreno na Rua Jacy Brandão - Jardim Copacabana 1. Com área
de 350 metros.
R$120.000,00- Lote de terra 55 -condomínio Residencial Hanitten Santa Regina Londrina -área de 436,95.
R$160.000,00 - Terreno 525 metros de esquina na Rua Horácio Amaral - Jardim
Santa Cruz .
R$2.400.000,00 - Área de 3.000 metros na rua Peabiru, 90.
R$160.000,00 - Área de 233 metros, na Rua Metchko n 477 - Jardim Copacabana
II - Em frente ao Supermercado CONDOR.
R$190.000,00 - Terreno de 346,80 metros na Rua Silvio Legnani, 87, Jardim Francisco Ferreira Albuquerque

ADMINISTRAÇÃO
IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

APARTAMENTOS
R$ 1.800,00 – Rua Londrina n. 219 – Apto 31 – Unity Residence (Loft com mobília e eletros, conta com 1 vaga de
garagem, interfone, portão eletrônico + condomínio).
R$ 1.500,00 – Rua Prefeito Devete de Paula Xavier n. 1018 – Apto 403 Ed Caires – Centro (01 suíte com roupeiro,
+ 01 dormitório com roupeiro, sala/copa com painel para TV, sacada, cozinha planejada com cooktop, banheiro
social, lavanderia, aquecedor a gás, 01 vaga de garagem + condomínio).
R$ 1.400,00 – Rua Prefeito Devete de Paula Xavier n. 1018 – Apto 302 Ed Caires – Centro (01 suíte, 01 dormitório, sala/copa, cozinha com balcão, banheiro social, lavanderia, despensa, 01 vaga de garagem + condomínio)
R$ 1.400,00 – Av. Guilherme de Paula Xavier n. 736 – Apto 207 Ed. Terra Maris – Centro (01 dormitório com
roupeiro e ar condicionado, sala com sofá-cama e painel para Tv, sacada, cozinha com moveis planejados, com
geladeira, fogão e forno micro-ondas, banheiro social com armários, lavanderia com máquina de lavar roupas, 1
vaga de garagem, portão eletrônico, elevador, interfone + condomínio)
R$ 1.300,00 – Av Capitão Índio Bandeira n. 1980 – apto 04 – Centro (02 Suíte, cozinha, sala, copa, lavanderia,
despensa, wc, 01 vaga de garagem, condômino R$ 160,00)
R$ 1.200,00 – Rua Paulo Geraldo Bastos n. 64 – Ed. Fortaleza (02 dormitórios, sala, 2w, lavanderia, 01 vaga de
garagem + condomínio)
R$ 1.200,00 – Rua Geremias Cilião de Araújo nº 477 – Apto 01 Sobreloja – (esquina Rua Airton Albuquerque) –
Jardim Albuquerque (01 suíte, 02 dormitórios, sala/copa, cozinha com armário, bwc social, lavanderia, 1 vaga de
garagem, condomínio baixo + seguro) REF: 628
R$ 1.200,00 – Rua Santa Cruz n. 1312 – Apto 40 – Centro (01 suíte, 02 dormitórios, sala, sacada, cozinha, bwc
social, lavanderia, garagem, condomínio baixo + taxa de mudança)
R$ 1.200,00 – Av. Guilherme de Paula Xavier n. 736 – Apto 301 Ed. Terra Maris – Centro (01 dormitórios com ar
condicionado, sala, sacada, cozinha com móveis, bwc social, lavanderia, 1 vaga de garagem, portão eletrônico,
elevador, interfone + condomínio)
R$ 1.200,00 – Av. Guilherme de Paula Xavier n. 736 – Apto 301 Ed. Terra Maris – Centro (01 dormitórios com ar
condicionado, sala, sacada, cozinha com móveis, bwc social, lavanderia, 1 vaga de garagem, portão eletrônico,
interfone + condomínio)
R$ 1.000,00 – Rua Mato Grosso n.2847 – Centro (02 suites, 02 salas, copa, cozinha, lavanderia, garagem +
seguro)
R$ 950,00 – Rua Flavio Paula Emer nº 110 (Apartamento Sobreloja) – Jardim Maia (03 dormitórios, sacada, sala,
cozinha, bwc social, lavanderia, garagem, portão eletrônico + seguro)
R$ 900,00 – Rua Edmundo Mercer n. 1297 – Centro – Apto 101/201/301 (02 dormitórios, sala/copa, cozinha,
lavanderia, wc, 01 vaga de garagem, sem condomínio, agua incluso)
R$ 850,00 – Rua Roberto Brzezinski n. 1943A – Apto 01 (01 suíte, 02 dormitórios, sala/copa, cozinha, lavanderia,
bwc social, sacada, 01 vaga de garagem + seguro + condomínio).
R$ 750,00 – Av Comendador Norberto Marcondes n. 198 – Ap 01 (03 dormitórios, sala/copa, cozinha, lavanderia,
bwc social e 1 vaga de garagem, sem condomínio)
R$ 750,00 – Av. Comendador Norberto Marcondes n. 574 – Residencial Madrid – Apto 208/307 (02 dormitório,
sala, cozinha, lavanderia, bwc social, 01 vaga de garagem, + Condomínio)
R$ 750,00 – Rua Brasil n. 1.440 – Centro (01 dormitório, sala/cozinha/lavanderia, sem vaga de garagem – baixo
condomínio)
R$ 700,00 – Av. Comendador Norberto Marcondes n. 574 – Residencial Madrid – Apto 201 (01 dormitório, sala,
cozinha, lavanderia, bwc social, sacada, 01 vaga de garagem, + Condomínio)
R$ 600,00 – Rua Pref Devete de Paula Xavier n. 454 – Apto 201 (Frente) – Ed Veneza – Centro (01 dormitório,
sala, cozinha, bwc social, lavanderia + condomínio + vaga de garagem rotativa).
R$ 670,00 – Av. Comendador Norberto Marcondes n. 574 – Residencial Madrid – Apto 201 (01 dormitório, sala,
cozinha, lavanderia, bwc social, 01 vaga de garagem, + Condomínio)
R$ 570,00 – Av. Comendador Norberto Marcondes n. 574 – Residencial Madrid – Apto 202/206/209/303/305/310
(01 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, bwc social, 01 vaga de garagem, + Condomínio)
R$ 550,00 – Rua Roberto Brzezinski n. 1634 Ed Santa Cecília – Apto 301 – Centro (01 dormitório, sala, cozinha,
bwc social, lavanderia, sem garagem + condomínio + seguro)
R$ 550,00 – Rua Pref Devete de Paula Xavier n. 454 – Apto 201 – Ed Veneza – Centro (01 dormitório, sala, cozinha, bwc social, lavanderia + condomínio, *sem garagem).
R$ 520,00 – Av. Comendador Norberto Marcondes n. 574 – Residencial Madrid – Apto 202 (01 dormitório, sala,
cozinha, lavanderia, bwc social, 01 vaga de garagem, + Condomínio)

RESIDÊNCIA EM ALVENARIA
R$1.500,00 – Rua Jacy Brandão n. 1110 – Jardim Copacabana (01 suíte, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha com
armários, 2w, 2 lavanderia, despensa, edícula com churrasqueira, piscina + seguro)
R$ 1.400,00 – Rua dos Buritis n. 123 – Jardim Botânico 01 (01 suite, 02 dormitórios, sala, cozinha com armários
e fogão, lavanderia, garagem com portão eletrônico, interfone + seguro)
R$ 1.100,00 – Rua Roberto Brezezinski n. 2594 – Centro (03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, lavanderia,
garagem ampla, wc + seguro, parte Térreo)
R$ 1.100,00 – Rua Leoni Di Biagio nº 47 – Jardim Capricórnio (02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia, garagem, portão eletrônico, interfone, quintal amplo)
R$ 1.000,00 – Rua Teodoro Metchko nº 880 – Jardim Copacabana (RESIDÊNCIA DE MADEIRA – 03 dormitórios,
sala, copa, cozinha, 02 banheiros e lavanderia; Edícula de Alvenaria – 02 peças e banheiro, com lavanderia. Imóvel
com garagem ampla, quintal + seguro).
R$ 850,00 – Rua Interventor Manoel Ribas n. 2269 (03 dormitórios, sala, bwc social, cozinha, lavanderia, garagem + seguro).
R$ 800,00 – Rua Diógenes Alves Cabral n. 191 – Jardim Capricórnio (03 dormitórios, sala/copa, cozinha, bwc
social, lavanderia, garagem + seguro)
R$ 800,00 – Rua São José n. 1937 – Centro – Prox. ao Santuário Nossa Sra Aparecida – (02 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro social, lavanderia, garagem, quintal amplo + seguro)
R$ 800,00 – Rua Pitanga n. 626 – Casa 05/06 – Fundos (02 dormitórios, sla/copa, cozinha, lavanderia, 01 vaga
de garagem, condomínio fixo com tx água (R$ 80,00), energia solar individualizada)
R$ 600,00 – Rua Pica Pau n. 380 – Cohapar (03 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia com churrasqueira, banheiro social, despensa, garagem e quintal + seguro)

RESIDÊNCIA EM MADEIRA
R$720,00 - Rua Silvério Farago, 445 - Frente, 2 dormitórios, sala, cozinha, BWC, lavanderia, 1 vaga para garagem.

KITNETS
R$ 520,00 – Av. José Custódio de Oliveira n. 591 – Kit 02/04 – Centro (02 dormitórios, cozinha, bwc social, lavanderia + seguro).

SOBRADOS
R$ 2.300,00 – Rua Santos Dumont n. 1230 – Centro (01 suíte, 03 dormitórios, 02 sacadas, 02 bwcs sociais,
lavabo, sala/copa, cozinha com armários, despensa, lavanderia com churrasqueira, portão eletrônico, garagem
+ seguro)
R$ 1.400,00 – Rua Ilha de Abrolhos n. 517 – Jardim Albuquerque (01 suite, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha,
lavabo, lavanderia, churrasqueira, portão eletrônico + seguro)
R$ 950,00 – Rua Sebastião Albino Ferreira n.50 sobrado n°6 – Jd Shangrila (02 dormitórios sendo 1 com roupeiro, sala, cozinha com móveis planejados, lavabo, bwc social, lavanderia, garagem com e sem cobertura – sobrado de esquina, com quintal) Local estilo condomínio fechado.

COMERCIAIS
R$ 9.000,00 – Av. Goioerê n. 2020 – Esquina (Area de 360,00 mts, com 6 wc)
R$ 6.000,00 - Av. Comendador Norberto Marcondes n. 1074 – Centro. (Residência fins comercial, área terreno de
1.000 mts, área útil de 350,00 mts)
R$ 5.500,00 – Rua São Paulo n. 1418 – Sobre Loja – Centro (Área total de 300 mts²)
R$ 5.500,00 – Av. Irmão Pereira n. 1335 – Centro (170,00 mts, anexo Hotel Santa Maria)
R$ 5.500,00 – Av. Irmãos Pereira n. 751 – Centro (Area de 300 mts)
R$ 3.500,00 – Avenida Capitão Índio Bandeira n. 1980 – Sala 01 - Centro (Área de +/- 100 mts) + seguro.
R$ 3.500,00 – Av. Manoel Mendes de Camargo n. 2440 – Sala 01 Centro (Área total de 230,00 mts²)
R$ 3.000,00 – Rua Interventor Manoel Ribas n. 1569 – (03 suíte, 02 dormitórios, 02 salas, copa, cozinha, 2wc,
lavanderia, despensa, garagem)
R$ 3.000,00 – Av. José Custódio de Oliveira n. 505 – Salão Comercial – (possui salão térreo, mezanino e 4 salas
menores) – esquina com a Rua São Josafat – esquina do Colégio Integrado (Centro)
R$ 3.000,00 – Rua São Paulo n. 1895 – Centro (residência fins comerciais)
R$ 2.500,00 – Rua Prefeito Devete de Paula Xavier n. 1328 – Centro (Casa fins comercial – Reformando)
R$ 1.800,00 - Rua Interventor Manoel Ribas n. 1253 – Centro (Area 120,00 mts -Sala 02);
R$ 1.300,00 – Rua Francisco Ferreira Albuquerque n. 1639 – Sala 01 (Área de 50 mts, com 2 banheiros e 1 banheiro para cadeirante) + seguro
R$ 1.050,00 – Av. Irmãos Pereira n. 963 – Sala 11 – 2 Andar – Shopping Cidade (Área de 70,00 + condômino +
Iptu)
R$ 1.000,00 – Rua São Josafat n. 1349 - Sala 403 Ed. Adhara. Com escritório dividido, banheiro e cozinha, ar
condicionado, garagem (70,00 mts²) + seguro.
R$ 1.000,00 – Av. José Custodio Oliveira n. 335 – Centro ( 40 mts)
R$ 900,00 – Rua São Josafat n. 1349 Sala 401 Ed. Adhara. Com escritório dividido, banheiro e cozinha (70,00
mts²) + seguro.
R$ 750,00 – Rua Pref. Devete de Paula Xavier n.600 (Sala 02) – Centro (Sala comercial com +/- 30mts, com bwc
social, sem condomínio).
R$ 750,00 – Sala Esquina – Rua Airton Albuquerque n. 350 – (Sala de 60,00m2 com banheiro) + seguro.
R$ 720,00 – Av Irmãos Pereira n. 963 – Sla Térreo – T10 (Area de 36,23 mts com wc, Ar condicionado + condomínio).
R$ 580,00 – Av. Irmãos Pereira n. 963 – Centro Empresarial Cidade – SALA T06 (sala comercial com lavabo, portas
de vidro temperado) 35,00 mts. Condomínio em torno de R$ 230,00+IPTU)
R$ 550,00 – Av. Irmãos Pereira n. 963 – Centro Empresarial Cidade – SALA T03 (sala comercial com lavabo, portas
de vidro temperado) +/- 28mts. Condomínio gira em torno de R$ 200,00+IPTU
R$ 550,00 – Av. Irmãos Pereira n. 963 – Centro Empresarial Cidade – SALA 15 - 1º andar (sala comercial com
lavabo, portas de vidro temperado) +/- 28mts. Condomínio gira em torno de R$ 200,00+IPTU)
R$ 550,00 – Av. Irmãos Pereira n. 963 – Centro Empresarial Cidade – SALA 14 - 1º andar (sala comercial com
lavabo, portas de vidro temperado) 31,40 mts. Condomínio gira em torno de R$ 200,00+IPTU)

BARRACÃO COMERCIAL
R$ 5.500,00 – Rua Magnolias n. 100 – jardim araucária – (455,00 mts, com escritórios, cozinha, mezaninos)
R$ 5.500,00 – Av. Guilherme de Paula Xavier n. 145 – Centro – (Area total de 432,00 mts, área útil de 350,00 mts)

TERRENO FINS COMERCIAL
R$ 3.000,00 Av. Irmãos Pereira n. 890 – Centro (950,00 mts – Ao Lado do Burguer King)
R$ 1.500,00 - Av. Joao Bento esquina com Rua Vila Rica (470,00 mts)
R$ 1.500,00 – Av. Goioerê x Rua Mamborê – Centro (Area de 950,00 mts)
R$ 1.000,00 – Av. Comendador Norberto Marcondes n.614 – Centro (300 mts, coberturas de zinco e escritório)

Consulte nosso site: www.monalisaimoveis.com.br.
Fones: (44) 3525-1622/3017-1622
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FORÇA DO AGRONEGÓCIO Desempenho financeiro
apresentou um crescimento de 27,54% na receita global em 2021

Credicoamo tem ativo R$ 4,33 bilhões;
sobra líquida atinge R$ 113,42 mi
Resultado foi
divulgado ontem,
durante assembleia
da instituição
Da Assessoria

A Credicoamo Crédito
Rural Cooperativa realizou
na manhã dessa quinta-feira (24), a 32ª Assembleia
Geral Ordinária (AGO). Pelo
segundo ano consecutivo, a
AGO foi no formato virtual,
transmitida ao vivo da sede
administrativa da cooperativa, em Campo Mourão
(PR). Os associados do Paraná, Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul participaram
por meio de uma plataforma digital, onde votaram
e aprovaram os números
referentes ao exercício de
2021.
O desempenho financeiro da Credicoamo no exercício de 2021 apresentou
um crescimento de 27,54%
na receita global, resultado de 11.681 operações de
crédito, no montante de
R$ 2,25 bilhões. O Ativo
Total Administrado e Patrimônio Líquido, atingiu
o montante de R$ 4,33 bilhões, representando um
crescimento de 12,65%, e o
patrimônio líquido de R$
966,85 milhões, representando uma evolução de
13,10%, em relação ao ano
de 2020. A sobra líquida e o
lucro líquido gerados pelos
produtos e serviços foram
de R$ 113,42 milhões.
“Tivemos grandes desafios, que exigiram da
estrutura da Credicoamo
flexibilização e adequações
às situações que se apresentavam, seja pela continuidade da pandemia do
coronavírus ou pela frusta-

Diretoria da Coamo ao anunciar o resultado do balanço referente ao exercício 2021

ção do milho segunda safra,
impactando na economia e
nas atividades e operações
da Credicoamo”, diz o presidente do Conselho de Administração da Credicoamo,
José Aroldo Gallassini. Ele
acrescenta que a pandemia colocou restrições de
atendimento presencial e a
frustação do milho segunda safra, demandou atendimento diferenciado e orientativo aos associados. “Essa
situação foi amplamente
superada pela percepção e
compreensão dos associados sobre o trabalho que a
Credicoamo estava realizando”, frisa Gallassini.
De acordo com o presidente Executivo da Credicoamo, Alcir José Goldoni, mesmo diante deste
cenário, a Credicoamo
buscou alinhar inovações,
crescimento sustentável,
expansão e abertura de
novas agências, além de
constantes novidades no
portfólio de produtos e serviços aos associados. “Nesse
contexto, a compreensão
e a participação ativa dos
associados geraram o alicerce e a segurança para o
crescimento que a Credicoamo vem apresentando.
Com o sentimento de per-

tencimento dos associados,
que estão, cada vez mais,
transformando a sua cooperativa de crédito em seu
domicílio financeiro, o ano
se apresentou como o melhor ano da Credicoamo.”
O presidente do sistema
Ocepar, José Roberto Ricken, prestigiou a 32ª Assembleia Geral Ordinária da
Credicoamo. Ricken disse
da preocupação do cooperativismo com a situação
atual enfrentada pelo setor
agropecuário e as reivindicações apresentadas ao
governo federal.
Ele elogiou o trabalho da
Credicoamo e o resultado
do exercício 2021 aprovado pelos associados. “Esse
modelo de integração entre
o crédito e a agropecuária
praticado pela Credicoamo
e Coamo é um bom exemplo."
O presidente da Ocepar
destacou a importância do
cooperativismo como instrumento de transformação das pessoas e comunidades. " A vida é a gente que
transforma é uma frase que
os cooperados conhecem
bem e para isso acontecer,
a nossa missão é organizar
economicamente os cooperados para que tenham ren-

da e as condições de vida
melhor, para não depender
do governo. Sozinho não
conseguiremos isso, mas
com cooperação e junto
com o cooperativismo. A
soma da Credicoamo e a
Coamo fazem com que o
cooperativismo seja cada
vez mais forte."
NÚMEROS
A Credicoamo teve em
2021 um total de 2.257 novos associados admitidos,
representando um crescimento de 10,79%. O quadro
social encerrou o ano com
22.768 associados e 358
funcionários. “As ações diárias de todos os associados,
conselheiros, diretores,
funcionários, instituições
financeiras, parceiros e da
Coamo é que fazem a Credicoamo continuar crescendo. O nosso reconhecimento e agradecimento
a todos. A nossa gratidão
a Deus por conduzir os
caminhos da nossa cooperativa. Contamos com o espírito cooperativista e com
a parceria fundamentada
no desenvolvimento de todos, para a continuidade do
crescimento da Credicoamo”, comentou José Aroldo
Gallassini.

CAMPO MOURÃO

Sesc prossegue com
campanha de arrecadação
de material escolar
Walter Pereira

O Sesc de Campo Mourão continua com a 4ª Campanha de Arrecadação de
Material Escolar. A ação,
que iniciou em janeiro,
prossegue até o dia 18 deste mês. Em Campo Mourão
as doações podem ser levadas diretamente na sede do
Sesc, na Avenida João Bento,
nº 2020.
Os materiais recebidos
serão entregues a crianças e
adolescentes em situação de
vulnerabilidade e assistidas
por instituições sociais. No
ano passado a campanha
arrecadou mais de 22 mil
itens, beneficiando mais de
35 mil estudantes em todo
o Estado.
A campanha está recebendo itens básicos como
caderno, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha,
borracha, cola e caneta,
além de livros de literatura

novos ou usados. A expectativa dos organizadores da
campanha é que esta edição supere os números alcançados em 2021, quando
foram arrecadados 22.805
itens escolares, que beneficiaram 35.334 estudantes
de 205 instituições sociais
paranaenses.
A campanha é realizada
em parceria entre o Sistema Fecomércio Sesc Senac
PR com a Associação dos
Notários e Registradores
do Brasil (Anoreg), Sindicatos Empresariais do Comércio, Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora
de Negócios (CMEG) e empresas do comércio. Para
mais informações sobre a
campanha, basta acessar
o site: www.sescpr.com.br/
material-escolar/.
DOAÇÃO COM
SEGURANÇA
Devido a pandemia da
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VIOLÊNCIA

Homem agride esposa
em C. Mourão e justifica a
policiais que foi traído
Walter Pereira

Um homem de 33
anos de idade foi preso
nesta quinta-feira (24),
em Campo Mourão,
por policiais civis após
agredir a esposa, que não
teve a identidade divulgada. No momento da
prisão ele justificou aos
policiais que teria descoberto uma traição da
companheira com outro
homem. O acusado foi
autuado em flagrante
por violência doméstica.
Conforme a polícia,
uma equipe foi informada pelo investigador de
plantão sobre uma ocor-

rência de violência doméstica. Orientada pelo
delegado de plantão, fez
as diligências no endereço indicado pela vítima,
na área central da cidade,
encontrando o acusado.
Além de agredir a
mulher, o homem ainda
teria feito ameaças de
morte contra ela. Ao ser
abordado confirmou as
agressões relatadas pela
vítima. Ainda justificou
que bateu na companheira porque descobriu que
ela o teria traído com outro homem. Ele recebeu
voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de
Polícia Civil.

SAÚDE

Campo Mourão faz mutirão
neste sábado e domingo
para 240 consultas e 125
cirurgias
Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Mourão vai aproveitar
o fim de semana de Carnaval (sábado e domingo), para potencializar o
atendimento a pacientes
que aguardam na fila
para consultas nas áreas
de ortopedia, ginecologia
e oftalmologia, além de
cirurgias de catarata e
pterígio.
O atendimento das
consultas será no Centro de Especialidades do
Lar Paraná, dias 26 e 27,
das 8 às 16 horas, no total
de 40 em Ortopedia, 100
em Ginecologia e 100 em
Oftalmologia. Também
foram agendadas, para
os mesmos dias, 95 cirurgias de catarata na Santa
Casa de Campo Mourão
e 30 cirurgias de pterígio
em Umuarama.
“O município vai co-

locar transporte a disposição de quem necessitar
para o deslocamento até
a Umuarama”, explicou o
secretário municipal de
Saúde, Sérgio Henrique
dos Santos. Ele ressalta
que para realizar o mutirão a Secretaria de Saúde
entra em contato com os
pacientes pela ordem da
fila de espera.
O secretário, que nessa
quinta-feira (24), prestou
contas da Secretaria em
audiência pública na Câmara de Vereadores, enfatiza que o município
não vai deixar o Carnaval passar em branco. “Só
que será um Carnaval da
Saúde, para atender pessoas que estão à espera
de consultas e cirurgias”,
completa, ao lembrar que
nesta sexta-feira (25), haverá campanha de prevenção a DST/Aids, na
Praça Central, com testes
rápidos.

VIROU CASO DE POLÍCIA
Covid-19, o Sesc recomenda
algumas dicas para as doações com segurança dos
materiais: os itens deverão
estar preferencialmente higienizados e em bom estado
de conservação para uso;
armazenados em sacos/sacolas fechadas na caixa com
a identificação da Campanha Sesc de Material Escolar; após depositar na caixa
da campanha, a doação não

poderá ser manuseada até
o recolhimento pelo Sesc.
As doações ficarão armazenadas na unidade do
Sesc do município e passarão por um período de
quarentena de sete dias,
posteriormente, serão separados de acordo com a
faixa etária e destinadas a
uma instituição social que
atenda crianças e adolescentes.

PRO SOLUS DO BRASIL S/A
CNPJ nº 04.779.792/0001-03
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da PRO SOLUS DO BRASIL S/A (“Companhia”), em segunda
convocação, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma
semipresencial, às 9:00 (nove) horas do dia 03 de março de 2022, podendo o acionista participar
presencialmente na sede na Companhia localizada na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na
Avenida Perimetral Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1881, Lote LT 156-A-2, Área Urbanizada II,
CEP 87.302-895, ou de forma remota, virtualmente, pela plataforma Google Meet, através do envio
prévio de link para acesso dos acionistas: (i) Antecipação da data prevista para realização do aumento
de capital social; (ii) Aumento do capital social da Companhia; (iii) Alteração do Artigo 5º do estatuto
Social da Companhia; (iv) Consolidação do Estatuto Social.
Campo Mourão/PR, 23 de fevereiro de 2022. Alcides Daleffe Aires - Diretor Presidente

.

Ex-namorados brigam e
danificam moto um do
outro em Campo Mourão
Walter Pereira

Uma briga entre ex-namorados terminou
com um danificando a
moto do outro e o caso
acabou na delegacia de
Polícia Civil. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar nesta quarta-feira, na rua Francisco
Ferreira de Albuquerque,
área central de Campo
Mourão.
Segundo o rapaz, sua
ex-namorada foi até seu
local de trabalho e alegou que ele deveria pagar
o conserto da motocicleta dela. Em determinado
momento a mulher teria
se alterado e começou a

bater com um capacete
na moto dele. O rapaz e
algumas pessoas que estavam no local conseguiram segurar a acusada.
Em seguida ele também pegou um capacete
e começou a bater na motocicleta dela, uma Honda Biz. Segundo relato da
jovem, eles conviveram
por cerca de quatro anos,
quando teria utilizado a
moto dela, ficando acertado que o mesmo pagasse um dano que ocorreu
quando ele estava com
a moto. Diante do desacordo entre os dois, a PM
encaminhou as partes
para a delegacia da Polícia Civil.

