BEMPARANÁ
EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL
A Coordenadora Geral do SISMUC - Sindicato dos Servidores Municipais
de Curitiba e o Coordenador da Comissão Eleitoral, em cumprimento das
suas atribuições e dos artigos 100 e 101 do Estatuto Social da entidade,
através do presente Edital, convoca todos os associados em condições
de votar, a participarem do processo eleitoral da Diretoria Executiva
Colegiada, Conselho Fiscal e Corpo de Suplentes, que se inicia com a
publicação do presente aviso resumido de edital de convocação em face
do que fica aberto o prazo de (20) vinte dias para o registro de chapas, a
contar do dia 29/05/2015, encerrando o prazo para registro no dia 18/06/
2015. O registro das chapas será feito exclusivamente na secretaria do
Sindicato, na Rua Monsenhor Celso, nº. 225, 9º andar, Conjuntos 901 e
902, Centro, Curitiba PR, fixando-se o horário de funcionamento para esta
finalidade das 14: 00 às 18:00 horas, salvo no último dia, quando haverá
plantão durante o expediente normal de funcionamento do Sindicato das
08h00min até às 20h00min horas, onde permanecerá pessoa habilitada
para prestar informações necessárias conforme Artigo 103 §2º. As eleições
se realizarão em 1ª convocação nos dias 27,28 e 29 de julho de 2015.
Caso não seja obtido o quorum estatutário em 1ª convocação as eleições
se realizarão em 2ª convocação nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2015.
Caso ainda desta vez não seja obtido o quorum, a 3ª e última convocação
se realizará nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2015. As urnas funcionarão,
no mínimo, das 09h00min horas às 18h00min horas, sendo que a Comissão
Eleitoral poderá deliberar sobre a dilação deste período, de modo a propiciar
que todos os interessados possam exercer o seu direito de voto. O processo
eleitoral seguirá as normas previstas no Estatuto do Sindicato que se
encontra no site www.sismuc.org.br e registrado no 2º Ofício de Títulos,
Documentos, e pessoa jurídica da capital, situado na Rua Candido Lopes
230, centro, nesta capital. Os casos omissos ou de interpretação serão
deliberados pela Comissão Eleitoral. Os votos serão tomados perante
urnas fixas, que funcionarão na Sede do sindicato e outros locais definidos
pela Comissão Eleitoral, e urnas itinerantes, cujo número e itinerário será
comunicado previamente pela Comissão Eleitoral. Os sindicalizados
aposentados, com amparo no artigo 97 do Estatuto do SISMUC, poderão
votar por correspondência, obedecidos os procedimentos a seguir descritos:
1) Para votar pelo correio o sindicalizado receberá, em tempo hábil, cédula,
envelope-resposta e instruções necessárias ao bom desempenho do voto.
2) Aqueles que preferirem poderão votar pessoalmente, comparecendo à
sede do sindicato ou na urna mais próxima, não sendo admitido voto por
procuração. 3) O envelope contendo o voto deverá chegar ao endereço
indicado pela Comissão Eleitoral até às 17 horas do terceiro dia das
eleições em cada escrutínio. Para tanto, será locada caixa postal em
agência dos correios para receber os votos por correspondência; sendo
que a respectiva caixa postal somente poderá ser aberta na presença de
dois membros da Comissão Eleitoral e um representante de cada chapa
concorrente. 4)Considerar-se-ão nulos os votos por correspondência que
chegarem após o horário citado no artigo anterior, mesmo que tenham sido
postados em tempo hábil. 5) Na reunião de apuração, a Comissão Eleitoral
colocará na urna as cédulas da votação por correspondência, observando
o seguinte procedimento: a)conferir o nome do eleitor, constante do campo
“remetente” do envelope, com a lista de sindicalizados em condições de
votar; b) rubricar a referida lista no campo próprio; c)verificar se o
sindicalizado não votou em nenhuma outra urna; d) se não houve voto em
duplicidade, retirar a cédula do envelope, colocá-la imediatamente na urna
e descartar o envelope; e)manter na mesa receptora de votos a lista em
questão para consulta com o objetivo de evitar voto em duplicidade. f) –
Constatado que não houve duplicidade de votos, a apuração segue seu
trâmite normal constando todos os votos como apurados em urna específica
que será numerada como a segunda de todo o processo eleitoral. Outras
informações sobre o processo eleitoral podem ser obtidas na sede do
sindicato com membro da Comissão Eleitoral ou com a Secretária da
Comissão Eleitoral, senhora Letissa Faville, nos mesmos horários destinados
à inscrição de chapas.
Curitiba, 28 de maio de 2015.
Coordenador(a)da Comissão Eleitoral
Edson Luiz da Cruz

Coordenadora Geral do Sismuc
Ana Paula Cozzolino

DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA Av.
Cândido de Abreu nº535, 6º andar, CEP 80.530-906, Fórum Cível, Fone
(41) 3352-9703 EDITAL de CITAÇÃO de BENEDITO LIMA DE OLIVEIRA,
JAIR DE FREITAS, IRACI FERNANDES FREITAS e JORACI APARECIDA
DE OLIVEIRA, , com PRAZO de 20 (vinte) dias O Dr. PAULO GUILHERME
R. R. MAZINI, MM. Juiz de Direito Substituto da 11ª Vara Cível da Comarca
de Curitiba, Estado do Paraná, FAZ SABER que por este cartório e juízo,
tramitam autos de AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL, nº25422/2010,
proposta por PRISMA AGROPECUARIA e em face de BENEDITO LIMA
DE OLIVEIRA, JAIR DE FREITAS, IRACI FERNANDES FREITAS e JORACI
APARECIDA DE OLIVEIRA, onde determinou-se a citação do requerido,
e esgotados foram todos os meios possíveis para localização destes,
estando portanto, atualmente, em lugar incerto e não sabido, fica, por
edital, BENEDITO LIMA DE OLIVEIRA, JAIR DE FREITAS, IRACI
FERNANDES FREITAS e JORACI APARECIDA DE OLIVEIRA, inscritas
no CPF/MF nº735.263.639-00, 746.851.559-04, 054.961.769-80 e
864.817.629-87, respectivamente, CITADOS de todos os termos da ação
em referência para, no prazo de quinze (15) dias, contados da publicação
deste em Jornal Oficial ou de Circulação Comercial, através de advogado
constituído, responder os termos da inicial da ação, sob pena de nomeação
de Curador Especial e prosseguimento do feito independentemente de
seu conhecimento. Dado e passado nesta cidade de Curitiba - PR, ao
vinte e três (23) dias do mês de maio (05) de dois mil e quinze (2.015).
Eu_____(Renata Ferreira), Escrevente Juramentada, que o digitei, conferi
e subscrevo. PAULO GUILHERME R. R. MAZINI Juiz de Direito Substituto

Proclamas
CARTÓRIO NOVO MUNDO
ELIZABETH MARIA PAQUET DE LACERDA
Rua João Palomeque, nº 178 – Fone: (41) 3346-2197 – CEP 81.050-040 - Curitiba-PR
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525 do Código Civil Brasileiro:
01-HAMILTON RIBEIRO SILVA e DENISE COMIN;
02-THIAGO AUGUSTO PICOLI e ÂNGELA MARIANI RIBEIRO DOS SANTOS;
03-EWERTON LELINSKI MARIN e MÉLANY JADE DIAS;
04-CRISTIANO POSSATO e GRAZIELLE TURKOT;
05-ÉVANO LUIZ BUENO LIMA e DAIANE PADILHA PEREIRA;
06-ANDERSON MARTINS GUEDES e MARISTELA DA SILVA RÓSA;
07-LAERCIO GERALDO DE LIMA e ALCIONI DUPKOSKI;
08-EDNILSON BERTOLINO e VIVIANE HENRIQUE GOMES;
09-NILBERTO CARVALHO DA COSTA e ROSELI DE OLIVEIRA PONTES;
10-MARCOS AURELIO BATISTA DOS SANTOS e ESTELA MARI FERNANDES SANTOS
(Edital de Proclamas do Registro Civil das Pessoas Naturais em Piraquara-PR);
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Curitiba-PR, 27 Maio de 2015.
Elizabeth Maria Paquet de Lacerda
Tabeliã e Oficial
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁCOMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA 4ª VARA
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CURITIBA-PROJUDI Rua da Glória, 290 2º andar - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 80.030-060 - Fone: (41)30157540 EDITAL DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA de ANILDOHILGERT,
brasileiro, divorciado, aposentado, RG n.334313-8 SESP/PR, nos termos
do Art. 1161 do CPC comprazode1(um)ano. A Exma Sra. Dra. , MM.ª Juíza
e Direito LUCIANI DE LOURDES TESSEROLI MARONEZI da 4ª Vara deFamília
do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba, Capital do Estado do
Paraná, na forma da lei,etc...FAZ SABER a ANILDO HILGERT, que por
parte de Clara Padilha de Lima Hilgert, foi requerida a Declaração de sua
Ausência, distribuída a este Juízo respectivo em 16/05/2011, autuado sob
nº0004845-68.2011.8.16.0002, alegando a requerente o seguinte: “que o
requerido,Anildo Hilgert, está desaparecido desde 16 de agosto de 2010;
que o requerido nasceu em 06/09/1940 e residia sozinho desdeque se
separou de sua ex-esposa, o que ocorreu há mais de trinta anos; que
sempre gozou de excelente saúde e jamais deixou de manter contato com
sua família e amigos; que tão logo percebeu odesaparecimento a requerente
comunicou o fato a Delegacia de Vigilância e Capturas,bem como anunciou
o desaparecimento no jornal O Estado do Paraná por tres dias seguidos ao
desaparecimento;que não se descobriu o paradeiro do requerido.”. No
movimento 25.1 dos autos, foi nomeada provisoriamente curadora a
requerente Clara Padilha de LimaHilgert, e determinada a citação do ausente
ANILDO HILGERT por edital, para que no prazo de 1 ano com Intervalos de
2 em 2 meses, venha alegar o que for a bem de seus direitos, nos termos
e para os fins do art.1161 do CPC, chamando o ausente a entrar na posse
de seus bens, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei.Dado e passado nesta cidade e Comarca de Curitiba, Capital do Estado
do Paraná,aos 25 de março de 2014. Eu, __ (Lestir Bortolon Filho) Escrivão, digitei e subscrevi.LESTIR BORTOLON FILHO ESCRIVÃO
(PORTARIA SOB N.º 03/2011

EDITAL DE CITAÇÃO DE INDÚSTRIA DE PAPEL POLIASTA LTDA, CANILOS
E PINHO LTDA, e MICROSPACE INFORMÁTICA LTDA ME (na pessoa de
seus representantes legais) e ELIZETE DOS SANTOS, COM O PRAZO
DE 20 (VINTE) DIAS. O Doutor GUSTAVO TINÔCO DE ALMEIDA, MM.
Juiz de Direito Substituto da Secretaria da Décima Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, FAZ SABER a
todos quantos virem o presente, ou dele tiverem conhecimento, que
tramitam por este Juízo e Secretaria da Décima Vara Cível os autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, sob o n.º 6355/2011, em
que é requerente FLÁVIO TEIXEIRA SPOTTI, e são requeridos INDÚSTRIA
DE PAPEL POLIASTA LTDA, CANILOS E PINHO LTDA, MICROSPACE
INFORMÁTICA LTDA ME e ELIZETE DOS SANTOS, por meio do qual
procede a CITAÇÃO de INDÚSTRIA DE PAPEL POLIASTA LTDA, CANILOS
E PINHO LTDA, e MICROSPACE INFORMÁTICA LTDA ME (na pessoa de
seus representantes legais), esta última inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.354.681/0001-11, e ELIZETE DOS SANTOS, todos atualmente em
lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, levantar
o valor consignado, ou oferecer resposta, sob pena de, não sendo
contestada a ação, presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na
inicial (CPC, artigos 272, parágrafo único, 285, 319, e 897). Tudo de
conformidade com o despacho de fl. 106, a seguir: “[...] Considerando a
impossibilidade de maiores informações acerca dos dados cadastrais
dos requeridos para que seja possível realizar a busca de seus
endereços junto ao sistema BACENJUD e INFOJUD, citem-se por edital
(20 dias). [...]”. Para conhecimento de todos é passado o presente
edital. DADO E PASSADO nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do
Paraná, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze. Eu,
_____, Paula Cristina Costa, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.
GUSTAVO TINÔCO DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto

JUÍZO DE DIREITO DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) VARA CIVEL DO FORO CENTRAL
DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, CAPITAL DO
ESTADO DO PARANÁ CARTÓRIO: - Rua Mateus Leme, nº 1142, 7º andar, Fórum
II, São Francisco,fone:3254-7678. EDITAL DE CITAÇÃO DE: MARINA PEÇANHA
NAVARRO-PRAZO:TRINTA(30)DIAS. FAZ SABER a todos quantos virem o presente
ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo e Cartório da 18ª Vara Cível, tramitam
os autos da ação de MONITÓRIA nº 1291/2009(0026040-83.2009.8.16.0001), em que é
autor(a) MEDALHÃO PERSA LTDA, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 01.926.337/0001-97
e ré(u) MARINA PEÇANHA NAVARRO, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 057.269.407-50,
atualmente em lugar incerto e não sabido e através do presente, fica MARINA PEÇANHA
NAVARRO, devidamente CITADO(A), para os termos da ação, para que EFETUE o
pagamento da importância de R$27.995,00 (Vinte e Sete Mil, Novecentos e Noventa e
Cinco Reais), atualizada até abril/2009, a qual deverá ser devidamente atualizada na data
do efetivo pagamento, podendo, querendo, no mesmo prazo, oferecer embargos.
ADVERTÊNCIA: Não sendo embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 285 e 319 do CPC) e será constituído título
executivo (art. 1.102c). Síntese: “Em meados de 2004, a ré adquiriu da autora, empresa
especializada comercialização de jóias, semi-jóias e artigos decoração, diversos produtos
sendo que por estes, emitiu os cheques abaixo relacionados: Banco Caixa Econômica conta 01010524-8, agência 1017, número 900193, valor R$ 5.599,00, vencimento 23/12/
2003; Banco Caixa Econômica - conta 01010524-8, agência 1017, número 900194, valor
R$ 5.599,00, vencimento 06/01/2006; Banco Caixa Econômica - conta 01010524-8, agência
1017, número 900195, valor R$ 5.599,00, vencimento 06/02/2004; Banco Caixa Econômica
- conta 01010524-8, agência 1017, número 900196, valor R$ 5.599,00, vencimento 06/03/
2004; Banco Caixa Econômica - conta 01010524-8, agência 1017, número 900177, valor
R$ 5.599,00, vencimento 06/04/2004. Cabe aludir que foi considerado como data de
vencimento dos referidos cheques a anotação realização no anverso, canto inferior do
título, conhecida como pós-datação ou cheque pós-datado. Dessa forma, tendo em vista
que não houve o pagamento dos referidos cheques, a autora é credora da ré pela importância
originária de R$ 27.995,00 (vinte e sete mil e novecentos e noventa e cinco reais). Assim,
uma vez infrutíferas todas as formas usuais de recebimento do crédito, não resta a autora
alternativa senão a propositura da presente ação, com fulcro no artigo 1.102-A, do Código
de Processo Civil.” O presente edital será afixado no lugar de costume no Forum e
publicado na forma da lei. Em, Cinco (05) de Maio de Dois Mil e Quinze (2015). Eu,___
(Edson Martins de Carvalho), Juramentado, que o digitei e subscrevi. Lidiane Rafaela
Araújo Martins
Juíza de Direito Substituta

