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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa Fernando M. de Godoy Comércio de Papéis de CNPJ
33.175.262/0001-46 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença
Prévia para atividade de fabricação de comércio de papéis a ser implanta-
da na Avenida das Torres, Nº 4519, Bairro São Pedro no município de São
José dos Pinhais.

PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A
Companhia de Capital Fechado
CNPJ/MF nº 76.530.278/0002-13
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Srs. acionistas da Pluma

Conforto e Turismo S/A (“Cia.”) para se reuni-
rem em AGE, a realizar-se no dia 22/08/2022, às
10h, em sua sede social na Rodovia BR 116, Km
108, n.º 19941, Pinheirinho, Curitiba, Paraná, so-
bre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição dos Mem-
bros da Diretoria.

Curitiba, 08/08/2022.
Roger Mansur Teixeira
Atenciosamente,

Maple Bear mira cidades do Paraná para abrir escolas,
gerando investimentos e empregos nas regiões
Receita recorrente, abertura de novas turmas e permanência dos alunos por longo período são
as vantagens para quem deseja investir em uma escola de educação regular

Maior rede de escolas
bilíngues do mundo, a Maple
Bear visa ingressar nos merca-
dos de Pato Branco, Colombo e
Pinhais, no estado do Paraná,
em 2022. Esse movimento irá
gerar um investimento de R$ 6
milhões e cerca de 60 empregos
diretos. Atualmente, o estado
paranaense conta com cinco
escolas da rede canadense em
operação. Após estudos, foi
identificado pela marca cana-
dense a predominância de esco-
las tradicionais, não havendo
instituições bilíngues por
imersão nas regiões em questão.
Dessa forma, está nos planos da
Maple Bear a implantação de
uma escola em cada município,
que conta com metodologia ca-
nadense considerada uma das
melhores do mundo. Durante o
mês de agosto, representantes
da rede irão se reunir
presencialmente com investido-
res interessados em abrir esco-
las nas localidades.

De acordo com dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), Pato
Branco conta com uma popu-
lação com mais de 84 mil habi-
tantes. Com uma das melho-
res qualidades de vida do esta-
do, o município se destaca em
sua microrregião como um cen-
tro de serviços com ênfase nos
setores de saúde e educação.
Além disso, a partir dos anos
90 a cidade incentivou o cres-
cimento dos setores de
informática e eletrônica. Ain-
da segundo o instituto, a taxa
de escolarização de crianças de
6 a 14 anos é de 98,7%, regis-
trando mais de 10 mil matrí-
culas no Ensino Fundamental
em 2020. Com relação ao nú-

mero de estabelecimentos edu-
cacionais, Pato Branco conta
com 51 escolas de Ensino Fun-
damental e 19 escolas de Ensi-
no Médio.

No caso de Pinhais, o mu-
nicípio é considerado um gran-
de potencial econômico da re-
gião metropolitana de
Curitiba, participando ativa-
mente da economia
paranaense. A economia tem se
diversificado nos últimos anos
por seu desempenho na indús-
tria de ponta e pelos serviços
especializados, que se desta-
cam como áreas de excelência.
Dados do IBGE mostram que
a cidade conta com uma popu-
lação com mais de 134 mil ha-
bitantes. Ainda segundo o cen-
so, a taxa de escolarização de
crianças de 6 a 14 anos é de
97,2%, registrando uma média
de 16 mil matrículas no Ensi-
no Fundamental em 2021.
Com relação ao número de es-
tabelecimentos educacionais,
Pinhais conta com 45 escolas
de Ensino Fundamental e 19 de
Ensino Médio.

Ainda seguindo os dados do
IBGE, Colombo conta com
mais de 249 mil habitantes,
fazendo parte da região metro-
politana de Curitiba, capital do
Estado. De acordo com o cen-
so, a taxa de escolarização de
crianças de 6 a 14 anos é de
96,6%, registrando uma média
de 29 mil matrículas no Ensi-
no Fundamental em 2021.
Com relação ao número de es-
tabelecimentos educacionais, a
cidade conta com 83 escolas de
Ensino Fundamental e 28 de
Ensino Médio. A economia é
baseada nas indústrias
extrativistas de cal e calcário e

na agricultura com a produção
de hortifrutigranjeiros e uva,
além da forte contribuição do
turismo.

“Com uma demanda cres-
cente por ensino bilíngue de
alta qualidade, temos o intui-
to de levar à Pato Branco,
Colombo e Pinhais a primeira
escola da Maple Bear, focada
no bilinguismo por imersão.
No programa da escola, até os
3 anos, 100% da rotina é em
inglês, com 4 anos é
introduzida a língua materna,
mas ainda em proporção me-
nor do que a interação com o
português, e a partir dos 6 anos
em diante (Ensino Fundamen-
tal) o currículo passa a ser 50%
em inglês e 50% em portugu-
ês. Com isso, o aluno desenvol-
ve uma fluência muito rapida-
mente. Soma-se a isso uma
metodologia em que o aluno é
protagonista no processo de
aprendizagem, cujo foco se dá
no desenvolvimento de suas
habilidades. É formado um ci-
dadão mais preparado para um
mercado de trabalho cada vez
mais dinâmico, competitivo e
globalizado”, revela o CEO da
Maple Bear para América Lati-
na, André Quintela.

Com origem em North
Vancouver, British Columbia,
Canadá, e com mais de 550 es-
colas em mais de 30 países,
Maple Bear atende a 45 mil alu-
nos. Presente em todos os es-
tados brasileiros somando mais
de 170 escolas, a Maple Bear é
também parte do Grupo SEB -
um dos maiores grupos educa-
cionais do Brasil e do mundo.
“Para quem deseja investir no
setor em questão, a marca é
uma excelente alternativa para
quem deseja ser dono de uma
escola de educação regular, que
inicia na Educação Infantil e
pode avançar até o Ensino Mé-
dio, oferecendo aprendizado de
alta qualidade. Além disso, o
setor é altamente atrativo para
investidores, uma vez que pro-
porciona receita recorrente,
permanência dos alunos na es-
cola por vários anos e um índi-
ce de rematrícula superior a
90%”, explica Quintela.

A metodologia canadense –
reconhecida como a melhor
entre os Países de língua ingle-
sa pelo PISA, programa de ava-
liação da OCDE – existe há
mais de 50 anos e atua de for-
ma robusta no desenvolvimen-
to dos jovens, favorecendo o
despertar da paixão pelo apren-
dizado e a abertura de horizon-
tes aqui e no exterior. Outro
foco importante é o desenvol-
vimento da criatividade, senso
crítico e resolução de proble-
mas, habilidades sociais funda-

mentais para o Século 21, sen-
do isso realizado sempre de for-
ma e aplicável ao dia a dia.

Para isso, são trabalhados
três eixos principais: a lingua-
gem, que colabora para que as
crianças consigam interpretar
aquilo com que estão
interagindo; o raciocínio lógi-
co, que contribui para o desen-
volvimento cognitivo; e o de-
s e n v o l v i m e n t o
socioemocional, no qual busca-
mos que elas entendam suas
próprias emoções e tenham
empatia com os outros. Nessa
abordagem, as salas de aula são
amplas e arejadas, repletas de
materiais manipulativos e cen-
tros de aprendizagem.

Datas e locais do Maple Day:
Maple Day em Pato Branco
Data: 09 de agosto
Local: Hotel Regente
Endereço: R. Tamôio, 555 -
Centro, Pato Branco - PR.
Maple Day em Pinhais
e Colombo
Data: 11 de agosto
Local: Hotel Intercity Curitiba -
Centro Cívico
Endereço: R. Constantino
Marochi, 591 - Alto da Glória,
Curitiba – PR
Sobre a Maple Bear
Com origem em North

Vancouver, British Columbia,
Canadá, e com mais de 550 es-
colas em mais de 30 países,
atendendo mais de 45 mil alu-
nos, a Maple Bear Canadian
School é líder mundial em edu-
cação bilíngue, oferecendo
Educação Infantil, Ensino Fun-
damental e Médio de alta qua-
lidade, fundamentado nas prá-
ticas que posicionam a educa-
ção canadense entre as melho-
res do planeta. Ministrada em
um ambiente seguro e estimu-
lante e com uma abordagem
multicultural e centrada no
aluno, a metodologia Maple
Bear desenvolve a curiosidade,
a imaginação, a experimenta-
ção e a descoberta, despertan-
do nos alunos uma verdadeira
paixão por aprender ao longo
de toda a vida. Presente em to-
dos os estados brasileiros e com
mais de 170 escolas, a Maple
Bear é também parte das ope-
rações do Grupo SEB - um dos
maiores grupos educacionais
do Brasil e do mundo.
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