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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
D.R. MORAIS - ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.503.214/0001-55 torna
público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença Prévia para
implantação do loteamento Baviera a ser implantada Rua José Jaime
Ruthes, s/n° - 83880-000 - Rio Negro/PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LAVAR OLIVEIRA II LTDA, CNPJ: 35.198.846/0001-62, torna público que
irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para lavação de veículos em
geral localizado BR 376,19200-Arujá-São José dos Pinhais- PR.

SERVIÇO DISTRITAL DE UBERABA
Av. Sen. Salgado Filho, nº 2.368 - Município e Comarca de Curitiba - Estado do Paraná.
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Faz saber que pretendem casar-se:

ELIZEU DE ARAUJO PERSIN SILVA e SARAH CARVALHO BATISTA.
FERNANDO DOS SANTOS SUNSSÃO e KAYTH DOS REIS MOLINA.

EDILSON DOS SANTOS DE JESUS e FRANCIELLY FERREIRA DE SOUZA.
JOÃO PEDRO HERNACKI KULA e FRANCIELLE SOUZA.

ELISMÉIA APARECIDA BENETTI e RAQUEL FAVRETO FARIA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

O referido é verdade e dou fé.
Curitiba, Uberaba, 27 de Junho de 2022.

Eliane Kern Bassi

Oficial Designada

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou nesta se-
gunda-feira (27) a contratação de 2
mil policiais militares e 400 bombei-
ros militares aprovados no concur-
so público realizado pela Secretaria
da Segurança Pública no ano pas-
sado, além de 250 veículos, 88 mo-
tos e seis embarcações. Ele também
também convocou 150 delegados,
200 investigadores, 50
papiloscopistas e 24 escrivães que
vão compor os quadros da Polícia
Civil do Paraná. O anúncio foi feito
na cerimônia na Academia Policial
Militar do Guatupê,

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou nesta se-
gunda-feira (27) o convênio entre o
Estado, através da Secretaria da
Segurança Pública, e a prefeitura de
Piraquara, na Região Metropolitana
de Curitiba, para pavimentação
asfáltica do acesso a penitenciárias
instaladas no município. O investi-
mento total é de mais de R$ 9,6 mi-
lhões e faz parte de uma série de
atos recentes para reforçar a segu-
rança pública, como a capacitação
da equipe da área, aumento do efe-
tivo policial, renovação das viaturas,
implantação de tecnologia e ampli-
ação da infraestrutura prisional.

“O crescimento da estrutura da
segurança pública se reflete em pro-
teção para as famílias. O complexo
penal de Piraquara é muito impor-
tante. Temos presídios modelos no
Paraná, com um grande volume da
população carcerária trabalhando. E
esse investimento no entorno do
complexo traz mais segurança pra
quem está fora e para quem está
dentro do presídio”, disse o gover-
nador.

Estado libera R$ 9,6 milhões para Piraquara
asfaltar acesso do complexo penitenciário
Investimento faz parte de uma série de atos recentes para reforçar a segurança pública, como a capacitação da equipe da
área, aumento do efetivo policial, renovação de viaturas, implantação de tecnologia e ampliação da infraestrutura prisional

Ao todo, será pavimentada
uma área de 45 mil metros qua-
drados, sendo um trecho de 6,6
km de extensão. O prazo estima-
do para a obra é de 12 meses, a
ser contado após a finalização do
processo de licitação.

“Estamos revolucionando a
segurança penal do Paraná”, afir-
mou Ratinho Junior. “Implemen-
tamos o Departamento de Polícia
Penal e vamos entregar 16 presí-
dios, tirando cadeias públicas do
centro das cidades e transferindo
o serviço de carceragem para lo-
calização adequada”.

Cinco complexos previstos
para o período 2019-2022 já es-
tão em funcionamento. Outros
três estão em vias de ser finali-
zados – as cadeias públicas de
Guaíra e Foz do Iguaçu atingiram

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (27) o convênio entre o
Estado, através da Secretaria da Segurança Pública, e a prefeitura de Piraquara, para
pavimentação asfáltica do acesso a penitenciárias instaladas no município. Foto: Albari Rosa/AEN

em junho 99,8% de obras execu-
tadas, restando detalhes finais do
projeto. Já a cadeia pública de
Ponta Grossa alcançou 95,8%.
Estão previstas as entregas de
mais oito espaços até o fim de
2024. No total, a capacidade car-
cerária será ampliada em 7.435
detentos ao longo de seis anos.
O investimento previsto é de R$
261,2 milhões, por meio de recur-
sos estaduais e federais.

DEMANDA ANTIGA
O convênio para asfaltar a

área de acesso ao complexo pe-
nitenciário de Piraquara atende a
uma demanda antiga da popula-
ção, dos visitantes, dos advoga-
dos e membros do Poder Judici-
ário e dos cerca de mil servido-
res que atuam no local. Atualmen-
te, o acesso ao complexo prisio-
nal é feito por meio de uma estra-
da de asfalto, localizada no bair-
ro Jardim Esmeralda, até chegar
a uma estrada de terra, que se-
gue até as penitenciárias.

“Esse é um projeto que já vem
de anos e agora dará mais como-
didade, fluxo, agilidade e mais se-
gurança para o trabalho dos agen-

tes penitenciários, dos soldados do
29º Batalhão da Polícia Militar que
atua no local”, frisou o prefeito de
Piraquara, Josimar Fróes.

PRESENÇAS
Participaram da solenidade o

chefe da Casa Militar, tenente-
coronel Sérgio Vieira; o coman-
dante-geral da Polícia Militar, co-
ronel Hudson Teixeira; o subco-
mandante-geral da Polícia Militar,
coronel Carlos Eduardo Cidreira;
o chefe do Estado-Maior da Polí-
cia Militar, coronel Adilson Luiz
Prüsse; o comandante-geral do
Corpo de Bombeiros, coronel
Manoel Vasco de Figueiredo; o
delegado-geral da Polícia Civil,
Sílvio Rockembach; os diretores-
gerais da Secretaria da Seguran-
ça Pública, Francisco da Costa;
do Departamento de Polícia Pe-
nal, Francisco Caricati, e da Polí-
cia Científica, Rodrigo Grochocki;
o coordenador estadual da Defe-
sa Civil, coronel Fernando Schu-
nig; e os deputados estaduais
Luiz Claudio Romanelli, Guto Sil-
va, Tiago Amaral, Alexandre Curi,
Galo, Douglas Fabrício, Homero
Marchese e Rodrigo Estacho.


