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Operação Petróleo Real que fiscaliza
postos de combustíveis é realizada

em São José dos Pinhais

A Operação Petróleo Real, que tem o objetivo de fiscalizar
postos de combustíveis no cumprimento da legislação esta-
dual e federal, aferição de bombas e transparência do preço,
foi realizada em São José dos Pinhais na última quinta-feira
(08). A ação é coordenada pelo Ministério de Justiça e Segu-
rança Pública, com PROCONs e órgãos de segurança de todo
o país e em São José dos Pinhais contou com a participação
do PROCON-SJP, Polícia Civil e Guarda Municipal (GM-SJP).

O coordenador do PROCON-SJP, Jaiderson Rivarola, e o

Programa Verde Vida inaugura horta
comunitária no São Judas Tadeu

Idealizado pela Prefeitu-
ra de São José dos Pinhais,
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e
Abastecimento (SEMAG),
o Programa Verde Vida tem
implementado hortas co-
munitárias em diferentes
localidades do município. A
mais recente foi inaugu-
rada na última sexta-feira
(09), na região do São Judas
Tadeu.

Ao todo, mais de 40 fa-
mílias serão beneficiadas
com as duas mil mudas en-
tregues pela prefeita Nina
Singer no local. Também
estiveram presentes o se-
cretário de Governo, Thia-
go Bührer, o chefe de gabi-
nete da prefeita, Andrei
Gondro, o secretário de
Agricultura e Abastecimen-
to, Alex Purkote, o verea-
dor Samuel Pinheiro, além
de representantes da asso-
ciação e da comunidade.

A participação é direcio-
nada a escolas, centros co-
munitários e entidades so-
ciais, com atividades de pla-
nejamento, orientação e
acompanhamento técnico.

Delegado de Polícia Fabio Machado, organizaram a operação
e os resultados serão divulgados pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública. Foram fiscalizados postos de combustí-
veis no Centro, Afonso Pena, Contenda e São Marcos.

O PROCON de São José dos Pinhais orienta os consumi-
dores que para fundamentar reclamações é necessário solici-
tar nota fiscal do serviço. Para mais informações, entre em
contato com o PROCON-SJP através do e-mail procon@-
sjp.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3283-6160.

A partir da entrega, a comu-
nidade fica responsável pela
manutenção, organizando
um revezamento para man-
ter o cultivo.

O objetivo é incentivar
adultos e crianças do mu-
nicípio a cultivarem ali-
mentos, seguindo as nor-
mas de cultivo ecológico ou
orgânico, proporcionando
educação alimentar, social
e ambiental.

Para participar é preciso

estar cadastrado na SEMAG
e formalizar o pedido de in-
gresso no Programa através
de documentação direcio-
nada à Secretaria. Depois
disso, o espaço receberá
uma avaliação dos técnicos
da pasta e caso o parecer
seja favorável, a Prefeitura
auxiliará na parte técnica,

preparando o solo e forne-
cendo as mudas. O plantio
e a manutenção das hortas
ficam por conta da popula-
ção do local.

Interessados devem pro-
curar a SEMAG:

Rua Veríssimo Marques,
1801Telefone: (41) 3381-
5824

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA PRÉVIA

MENEGHIM TRANPORTES LTDA - ME,CNPJ:
08.513.395/0001-38, torna público que irá requerer ao IAT,
a Licença Prévia para as atividades de Serviços de entrega
rápida, Transporte rodoviário de carga, Transporte rodo-
viário de produtos perigosos, a ser implantada na Rua
Fazenda Guatupê, 251, Bairro Guatupê, São José Dos Pi-
nhais, CEP: 83.060-646, São José Dos Pinhais/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

THE EURO SAO JOSE DOS PINHAIS EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A torna público
que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para
PARCELAMENTO DO SOLO a ser implantada NA RUA
ANTONIO ZARAMELLA, 593, COLONIA RIO GRAN-
DE SAO JOSE DOS PINHAIS.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
MIRAI INTERNATIONAL COMERCIO, IMPOR-

TACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ISOLAN-
TES E DE SEGURANCA LTDA torna público que irá
requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Pi-
nhais, a Renovação da Licença Simplificada para fabrica-
ção de tecidos especiais implantada à R. Alto Paraná, 1064,
Pinhais - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
TRANSPORTES FRAORE LTDA torna público que

irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação
para transporte rodoviário de produtos perigosos instala-
da à ROD DO XISTO, 5816, ARAUCÁRIA - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA PRÉVIA

PRAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a
Licença Prévia para condominio horizontal de lotes com 32
unidades a ser implantada na Rua Nelson Luiz Velloso,
93, cep 83.280.000, Guaratuba/PR.


