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Cotidiano
Sintropas adquire
sede litorânea para
associados e seus
dependentes
O Sintropas tem uma novidade
para os associados e seus dependentes, que é a compra de uma sede litorânea. A unidade fica no Balneário de Ipanema, no litoral do Paraná
e deverá iniciar o funcionamento a
partir de 2023.

A sede litorânea do Sintropas
passará por uma limpeza, higienização dos móveis e colchões e, posteriormente, por uma reforma, de aproximadamente 6 meses, para que
fique nova para o uso dos beneficiários. A previsão é para que no próximo verão, o local já esteja concluído
e pronto para ser utilizado.
“O sonho está se realizando. Mais
uma conquista desta diretoria, que
sempre pensa e sempre trabalha por
você associado. Mais para frente, passaremos mais informações de como
você poderá utilizá-la”, destacou Luizão, presidente do Sintropas.
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Obras do Condomínio
do Idoso são iniciadas
em Ponta Grossa
Empreendimento será composto por 40 moradias destinadas a pessoas
com 60 anos ou mais. Governo do Paraná investirá R$ 4,4 milhões
Foto: Divulgação
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EDITAL DE CITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA
DISCRIMINATÓRIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO
IMÓVEL “MOCOCA” – MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR.
Área: 717.2169 hectares.
OCUPANTES: LICEU MACHADO CHAVES; ADALTO
CASTURINA DA SILVA; PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES; MARIO
DOS SANTOS LOPES; ADELAINE MACHADO RODRIGUES;
JEFFERSON VIDAL BENÍCIO; JOÃO REGINALDO DOS SANTOS ;
IRANI APARECIDA MARTINS SOARES ; GILBERTO CAMPOS DOS
SANTOS E OUTRA; CEMITÉRIO MUNICIPAL; JOSÉ DA SILVA
ALVES; HELENA SILVA E SOUZA; MARIA ALVES DE FRANÇA;
MARINHO DE SOUZA BUENO; PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS ;
AMARINHO COSTA DOS SANTOS; VILSON APARECIDO GARCIA;
VILSON APARECIDO GARCIA; ANGELINO DE SOUZA CHELIS E
OUTRO; PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS; AMARINHO COSTA
DOS SANTOS; JOÃO PROENÇA DE FREITAS; ROSANGELA
DOMINGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA; JOÃO MARIA DOS
SANTOS; ARILDO OLIVEIRA DE SOUZA; JOSIANE PROENÇA DE
SOUZA RODRIGUES; JOÃO CASTORINO MACHADO DE SOUZA;
JOÃO FREITAS DE PROENÇA; GILSON DOS SANTOS CHELIS;
JULIO FREITAS DE PROENÇA; JOÃO FREITAS DE PROENÇA;
ADILSON DOS SANTOS CHELIS; EDISON APARECIDO CHELIS
BOAVENTURA;MARLENE BOAVENTURA CHELIS; MARINHO DE
SOUZA BUENO; SILAS FOGAÇA DA SILVA; SEBASTIÃO DA SILVA
BUENO; JOÃO MARIA BERNARDES CHELES; ANTONIO
BERNARDES CHELIS; MIGUEL BERNARDES CHELIS; JOSÉ DO
VALE GONÇALVES; DAVID COSTA DE OLIVEIRA.
CONFRONTANTES: PEDRO ALVES BENÍCIO; MAILSON
BERNARDES DA SILVA; APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA;
ALVARO DE OLIVEIRA MATTOS; EUCLIDES BUENO DA SILVA;
RESERVA INDIGINA DA FUNAI; ANTONIO LEOPOLDO DOS
SANTOS; GILBERTO CAMPOS DOS SANTOS; LUIZ EDUARDO DA
SILVA.
Inicialmente, convém registrar que a Lei Estadual nº 20.070, de 18 de
dezembro de 2.019 e o Decreto 3.813 de 9 de janeiro de 2.020, que extinguiu
pela incorporação o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná –
ITCG e o Instituto das Águas do Paraná – AGUAS – PR, e à transferência
das atribuições dessas entidades à autarquia Instituto Ambiental do Paraná –
IAP, de que trata a Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho de 1.992 e o
Decreto Estadual 11.977/2.022 que passou a se denominar INSTITUTO
ÁGUA E TERRA, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo – SEDEST, a partir de 1º de janeiro de 2.020.
Isto posto, o INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT, através do assessor
técnico e da advogada pública, que subscrevem a presente, conforme
designação do seu Diretor-Presidente, por meio da Portaria nº 313, de 15 de
Setembro de 2022, fazem saber, aos acima mencionados, que ficam
designados os dias 29 e 30 de novembro, às 09:00 horas, na Capela São
Sebastião Natingui, bairro Natingui, município de Ortigueira/PR., para
realização da audiência de instalação dos trabalhos de discriminação
administrativa do imóvel denominado “Mococa”, com área 717.2169
hectares, situado no município de Ortigueira/PR.
Ficam convocados a comparecer as pessoas acima mencionadas, ou seus
representantes legais, munidos dos documentos pessoais e das áreas que
ocupam sobre o Imóvel acima mencionado, caso possuam, para prestar
depoimentos, apresentarem títulos e documentos, podendo arrolar
testemunhas, prestar informações que digam respeito aos seus interesses, a
localização e valor estimado da área que julguem proprietários ou ocupantes,
da quantidade e valor das benfeitorias, culturas e criações, confrontações e
nome dos respectivos confrontantes.
Por fim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado e publicado
na forma da Lei. Eu, Sigmar Sérgio Radke Júnior, assessor técnico do IAT e
Ednéia Ribeiro Alckamin, advogada pública, mandamos expedir e
subscrevemos o presente.
Curitiba, 29 de outubro de 2022
Sigmar Sergio Radke Júnior
Assessor Técnica
Instituto Água e Terra

Ednéia Ribeiro Alckamin
Advogada Pública OAB/PR 12346
Instituto Água e Terra

A

s obras do novo Condomínio
do Idoso iniciaram na última
segunda-feira (21), em Ponta
Grossa. A informação foi divulgada
pelo líder político José Elizeu Chociai, em publicação no Facebook. No
comunicado, Chociai destaca que o
projeto é “muito esperado pela região dos Campos Gerais”. Com o projeto, o Governo do Paraná investirá
mais R$ 4,4 milhões em recursos do
tesouro estadual em Ponta Grossa,
por meio do programa Viver Mais.
Ele também exaltou o trabalho que viabilizou a construção do
novo conjunto habitacional. “Gostaria de agradecer imensamente ao
deputado estadual Hussein Bakri
(PSD), à prefeita Elizabeth Schmidt
(PSD), aos colaboradores da Cohapar Curitiba e ao Chefe do Escritório
Regional, Engenheiro Ary Ribeiro
Filho, por agilizarem todos os trâmites para que se tornasse possível o
início da construção”, escreveu.
DETALHES DO PROJETO
O empreendimento localizado
no bairro Cará-Cará será composto
por 40 moradias destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, que poderão usufruir de um amplo espaço com
estrutura de saúde, lazer e acompanhamento social pagando apenas um
aluguel social. “É um projeto inovador. Este condomínio busca atender
os idosos mais carentes, que muitas
vezes gastam muito dinheiro com aluguel ou não conseguem um financiamento para ter a casa própria. Dificilmente os bancos financiam imóveis
para quem tem mais de 60 anos”, afirmou o governador Ratinho Jr. (PSD).
O gestor assinou a ordem de serviço referente ao projeto ainda em fe-

Casas terão 42 metros quadrados e serão construídas em duplas,
conjugadas. Este será o primeiro condomínio com piscina aquecida

ESTRUTURA

Moradias trazem qualidade de vida
As casas de alvenaria terão 42 metros quadrados e serão construídas em
duplas, conjugadas. Os imóveis têm sala, cozinha, um quarto e um banheiro, além de uma lavanderia externa. As unidades também serão entregues
com piso, acabamentos e todas as instalações elétricas e hidráulicas necessárias para o idoso iniciar a mudança de imediato. Este também será o primeiro
condomínio que contará com uma piscina aquecida para a prática de hidroginástica. Entre outros espaços, os futuros moradores terão acesso à academia, biblioteca, sala de informática e ambulatório básico.

vereiro de 2021. “É um projeto inovador. Este condomínio busca atender
os idosos mais carentes, que muitas
vezes gastam muito dinheiro com aluguel ou não conseguem um financiamento para ter a casa própria. Dificilmente os bancos financiam imóveis
para quem tem mais de 60 anos”, afirmou o governador.
“Não é apenas a moradia, mas
um conceito que garante um atendi-

mento integral à terceira idade, criando um ambiente de convívio entre
os moradores”, disse Ratinho Junior.
“Eles terão a oportunidade de conviver com outros idosos, além de
receber atendimento de médicos e
psicólogos periódicos, além de equipamentos como academia ao ar livre
e piscina aquecida. Eles viverão em
um ambiente agradável, seguro e de
qualidade”.

Foto: Divulgação

Prefeitura adere
à iniciativa para
ampliar a segurança
alimentar na cidade
Com mais quatro adesões municipais ao Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
(Sisan), o Paraná alcança a participação de 40% entre todos os municípios brasileiros no programa. O objetivo é encontrar formas de produzir,
reaproveitar e distribuir alimentos
de forma mais sustentável e estruturada, somando esforços do Poder
Público, entidades privadas e terceiro setor para a redução da fome.
Os municípios de Fernandes Pinheiro, Piraquara, Ponta Grossa e
Tijucas do Sul são os novos integrantes. Os prefeitos receberam o certificado durante a abertura da reunião plenária do Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea), que acontece entre essa se-

Objetivo é encontrar formas de produzir, reaproveitar e distribuir
alimentos. Prefeita Elizabeth Schmidt (PSD) esteve no evento

gunda-feira (21) e terça-feira (22), no
Mercado Municipal, em Curitiba.
COMPROMISSO
“Reafirmamos o compromisso
do Governo do Estado de construir uma política importante de
segurança alimentar e nutricional”,

afirmou o secretário de Estado da
Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara. “Não é só fazer
mais e melhor do mesmo, precisamos inovar, pensar em coisas novas
que possam cooperar para o enfrentamento da fome no território paranaense”, explicou.

