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Faz saber que pretendem casar-se:

GABRIEL ESTEVÃO RODRIGUES DOS SANTOS e
MICHELLE MARY RIBEIRO.

THIAGO GONÇALVES PACHECO DOS SANTOS e TALITA LAUS HENNING.
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA e ANA KAREN DIAS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
O referido é verdade e dou fé.

Curitiba, Uberaba, 12 de Julho de 2021.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Eliane Kern Bassi

Oficial Designada

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁCOMARCA DA REGIÃO ME-
TROPOLITANA DE CURITIBA -FORO CENTRAL DE CURITIBA1ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA –PROJUDI Rua da
Glória, 362 -7º andar -Centro Cívico -Curitiba/PR -CEP: 80.030-060 -Fone:
3561-7839  - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS EX EMPREGADOS DE
LEMBRASUL SUPERMERCADOS LTDA, referente aos créditos devidos por
FAF –Fundo de Assistência a Funcionários AUTOS 0001651-
35.2007.8.16.0185 Pelo presente e em cumprimento ao r. despacho profe-
rido no mov.3983.1 nos autos de Falência de Lembrasul Supermercados
Ltda., processo nº 0000221-19.2001.8.16.0004,e dos autos de HABILITA-
ÇÃO DE CRÉDITOnº0001651-35.2007.8.16.0185, ambos da 1ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA/PR, ficam convoca-
dos e intimados todos os ex empregados de LEMBRASUL SUPERMERCA-
DOS LTDA para postular o recebimento de seus haveres junto ao Fundo de
Assistência a Funcionários (FAF).Tem direito ao crédito todos os ex emprega-
dos que não tenham recebido tal verba no momento da rescisão do seu
contrato de trabalho ou em ação trabalhista. Ficam todos INTIMADOS E
CIENTIFICADOS do prazo de 60 (sessenta) dias corridos, para apresentarem
seu pedido de habilitação de crédito diretamente ao Síndico da Massa Falida
de Lembrasul Supermercados Ltda  através do e-mail
habilitacao_faf@guimaraesebordinhao.adv.br, ou por meio físico, por cor-
respondência a ser remetida ou entregue em Av. João Gualberto, nº 1881,
sala 1203, CEP 80.030-001, Curitiba/PR, podendo ser utilizado o modelo
constante do hotsite https://www.guimaraesebordinhao.adv.br/faf-lembrasul-
supermercados/, sem necessidade do ato ser praticado por advogado. Ficam
advertidos e alertados que a não apresentação do pedido de pagamento no
prazo acima estipulado implicará na desistência e renúncia ao direito de
crédito. Demais informações e documentos poderão ser obtidos junto ao
hotsite https://www.guimaraesebordinhao.adv.br/faf-lembrasul-supermerca-
dos/. E para chegar ao conhecimento da parte interessada e não possa no
futuro alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será fixado no
lugar de costume do Juízo e publicado na imprensa na forma da lei. Curitiba,
Paraná, datado e assinado digitalmente. Eu, KLAUS METZLER DE CARVA-
LHO, Chefe de Secretaria, que o fiz digitar e conferi e subscrevi, e MARIANA
GLUSZCYNSKI FOWLER GUSSO, Juíza de Direito.

No município de Fazenda
Rio Grande, na Região Metro-
politana de Cutitiba, a Rua
Matinhos, uma via local na sede
do município, está sendo pavi-
mentada em concreto com
apoio do Governo do Paraná. A
obra foi viabilizada com a libe-
ração de R$ 527.267,44 do Pro-
grama de Transferências Volun-
tárias, da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Urbano e
de Obras Públicas (Sedu), com
operação do Serviço Social Au-
tônomo Paranacidade.

O secretário da pasta, João
Carlos Ortega, vistoriou as
obras na semana passada. Segun-
do ele, essa modalidade é mais
uma opção para os municípios
para ações que elevam a quali-
dade de vida da população. Tem,
ainda, ganho competitivo pelo

Estado investe R$ 527 mil em pavimentação
de concreto em Fazenda Rio Grande
A obra é realizada na Rua Matinhos, uma via local na sede do município, viabilizada com recursos
do Programa de Transferências Voluntárias da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e
de Obras Públicas, com operação do Serviço Social Autônomo Paranacidade

O secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), João Carlos Ortega, mais a diretora de Operações do
Paranacidade, Camila Mileke Scucato, e o analista de desenvolvimento Municipal do Paranacidade, Luiz Antonio Xavier da Silveira,
fizeram vistoria da obra de pavimentação com concreto, em execução no Município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana
de Curitiba.  -  Curitiba,  -  Foto: Gustavo Pontes© Gustavo Pontes

maior tempo de uso e menor
manutenção quando compara-
da com a pavimentação asfálti-
ca comum.

“Até agora, apenas Curitiba
tem pavimentação em concre-
to”, disse. “O exemplo de Fazen-
da Rio Grande pode ser adotado
por muitos municípios do Para-
ná nos próximos anos. É uma
modalidade que apostamos mui-
to”. Na vistoria, ele estava acom-
panhado da diretora de Opera-
ções do Paranacidade, Camila
Mileke Scucato, e do analista de
Desenvolvimento Municipal do
Paranacidade, Luiz Antonio Xa-
vier da Silveira.

Camila chamou a atenção
dos prefeitos para que conside-
rem a pavimentação em concre-
to como uma opção econômica
e de boa qualidade para vias ur-

banas. “Com este projeto é pos-
sível comprovar a viabilidade e
as vantagens em relação a ou-
tros tipos de pavimentação. O
concreto é extremamente durá-
vel, o que gera custos menores
de manutenção”, assegurou.

De acordo com a diretora, es-
pera-se que outras cidades passem
a adotar essa tecnologia num cur-
to espaço de tempo. “Estudos
mostram que a manutenção na
pavimentação em concreto é pre-
vista para até depois de 20 anos
da obra concluída, enquanto com
o asfalto essa expectativa é de 10
anos ou menos, em alguns casos”,
acrescentou.

Silveira explicou que a obra
de Fazenda Rio Grande é ade-
quada às dimensões e uso da via.
“A tecnologia traz vantagens,
como maior segurança, uma vez

que o piso claro melhora a visi-
bilidade no período da noite.
Durante o dia, por ser um pavi-
mento claro, absorve menos
calor do sol, o que gera menor
aquecimento do espaço urbano.
Além disso, por essa rua passam
diversas linhas de ônibus e esse
tráfego mais pesado é suporta-
do com vantagens pelo piso em
concreto”, afirmou o técnico,
que também é engenheiro civil.

A conclusão dos trabalhos
está prevista para os próximos
90 dias. O projeto inclui a pavi-
mentação de 2.600,06 metros
quadrados, os serviços prelimi-
nares como ensaios tecnológi-
cos, terraplenagem, base e sub-
base, drenagem; revestimento,
meio-fio e sarjeta; serviços de
urbanização e implantação de
sinalização de trânsito.

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior foi vacinado
contra a Covid-19 na manhã
deste domingo (11), em Apuca-
rana. Ele chegou por volta das
9h30 no Ginásio de Esportes
Lagoão e ficou cerca de 20 mi-
nutos na fila. Estava acompa-
nhado do secretário da Saúde,
Beto Preto.

Ratinho Junior foi vacina-
do no município onde a campa-
nha de Domingo a Domingo foi
lançada em 26 de março, com o
objetivo de dar mais agilidade à
imunização dos paranaenses.
Desde o início da campanha,
mais de 1 milhão de cidadãos
foram imunizados aos finais de
semana em todo o Estado.

"Feliz de estar aqui hoje re-
cebendo a minha vacina, che-
gando na minha idade de ser
imunizado. E ao ser vacinado
aqui em Apucarana, cidade
onde lançamos a campanha de
Domingo a Domingo e terra
natal do secretário Beto Preto,
quero prestar minha homena-
gem a ele e às equipes de saúde
de todo o Paraná que há um ano
e meio estão trabalhando de
forma incansável no combate
desta pandemia”, disse o gover-
nador.

"Estamos conseguindo ter
uma velocidade muito boa na
vacinação com este projeto de
Domingo a Domingo. Temos
um cronograma que pretende
vacinar, até agosto, 80% da po-

Governador é imunizado em Apucarana, onde
a campanha de Domingo a Domingo foi lançada
Mais de um milhão de paranaenses já receberam o imunizante contra a Covid-19 aos finais de
semana. Até este domingo (11), 6,44 milhões de doses foram aplicadas no Estado.

pulação acima de 18 anos. E
100% desta população até se-
tembro. Tenho certeza que va-
mos cumprir este cronograma
em todos os municípios do Pa-
raná e, acima de tudo, proteger
a nossa população para que te-
nhamos um Natal diferente, de
festa, de vida", completou.

Neste domingo, Apucarana
está imunizando pessoas com
40 anos completos ou mais. Os

vacinados estão recebendo do-
ses da vacina Janssen, de dose
única, da Pfizer, e da Corona-
Vac. Até domingo (11), 6,44
milhões de doses da vacina con-
tra a Covid-19 foram aplicadas
e 1,5 milhão de pessoas já estão
completamente imunizadas
com as duas doses da vacina ou
com o imunizante de dose úni-
ca.

Ratinho Junior voltou a sa-

lientar a importância de todos
os paranaenses se vacinarem. “A
Anvisa é órgão extremamente
rígido e só liberou vacinas segu-
ras e eficazes, que protegem. É
importante vacinar e também
tomar a segunda dose do imu-
nizante, quando é o caso. A gen-
te só vai reduzir o número de
óbitos quando a vacina atingir
a maior parte da população”,
disse.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebe a vacina contra coronavírus. Apucarana,
11/07/2021. Foto: AEN© AEN


