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Fale com o colunista:
avenidaparana@folhadelondrina.com.br

por Paulo Briguet

Seu Briguet nasceu junto com o seu time do
coração e morreu no Natal para viver nos sonhos

No baú do meu avôNo baú do meu avô
Francisco Oreste Briguet nasceu há exatos 108 anos,

em 13 de agosto de 1910, na cidade de São Paulo. Pelo
que sei, sua família morava no bairro do Bom Retiro,
onde 17 dias depois um grupo de operários fundou o
Sport Club Corinthians Paulista. Durante toda a vida,
meu avô foi um apaixonado corintiano; era como se
ele torcesse para um irmão.

Na véspera do seu aniversário de vida, resolvi abrir
o baú do Seu Briguet. No verso da tampa do baú, há
uma data escrita com pincel, 21-9-1940, ao lado das
iniciais de meu avô. Na certa foi ele mesmo quem há
78 anos escreveu aqueles números e letras, pois sua
profissão era pintor. De automóvel, mas pintor; para
mim, o Matisse das latarias.

No baú do meu avô estão suas ferramentas: um
pincel, um martelo, um alicate, duas chaves de fenda,
uma trena metálica. Em alguns objetos há respingos
de tinta.

Mas eis que agora, como que por encanto, vou
descobrindo novas velhas coisas no baú de meu avô.

Recortes de jornal, com notícias sobre vitórias do
Corinthians, também sobre o longo jejum de vitórias
do time paulistano entre 1954 e 1977.

Um canivete que Seu Briguet usava para descascar e
fatiar as mangas que colhia em seu quintal da Rua
Castro Alves, número 15.

Uma medalha de veterano soldado da Revolução
Constitucionalista de 1932, na qual ele lutou
voluntariamente.

Um apito e um carteirinha da Federação Paulista de
Futebol, que indicam o seu outro ofício: juiz de
futebol. Sei que minha bisavó foi muitas vezes
xingada, como é destino de todas as mães de árbitros;
mas sei também que eram xingamentos injustos, pois
meu avô sempre foi uma pessoa rigorosamente
honesta, além de conhecer, de cor, todas as regras do
“violento esporte bretão”.

Um bilhete da loteria esportiva, em que ele
apostava todas as semanas. Aos domingos, eu quase
sempre estava ao seu lado quando a zebrinha do
Fantástico anunciava os resultados dos 13 jogos da
loteca: “Coluna 1...” “Coluna 2...” “Coluna do meio...”
“Coluna 2... Olha aí, deu eu!” E depois o Léo Batista
anunciava o número de acertadores, calculado pelo
matemático Oswald de Souza. Meu avô, infelizmente,
nunca esteve entre eles.

Dizem que herdei algumas características de meu
avô, como o gosto pelas piadas e trocadilhos. Em
festas e reuniões familiares, ele era o contador oficial
de anedotas. Somos muito parecidos fisicamente, e
em nosso amor pela família. Nossa principal diferença
era futebolística: sou palmeirense desde criança.

Meu avô morreu no dia 25 de dezembro de 1984.
Eu tinha 14 anos, e aquela foi a minha primeira
experiência com a morte de uma pessoa amada. Foi
embora, mas não se esqueceu de dar um sorriso antes
de partir. Sonho sempre com ele: não diz nada,
apenas sorri.

Na foto do dia do meu batismo, eu estou chorando e
ele está olhando para mim, preocupado. Talvez tenha
sido ele a descobrir a causa do meu choro: os sapatos
brancos apertados. Obrigado, Seu Briguet. Você é o
meu Briguet - aquele que morreu no Natal para viver
sempre.

Acervo familiar

Gustavo Carneiro

Dom Geremias:
missa no domingo

na Catedral marcou
o seu primeiro ano
na Arquidiocese de

Londrina

Aline Machado Parodi
Reportagem Local

Uma missa de Ação de
Graças celebrada neste
domingo (12), na Cate-

dral Metropolitana de Londri-
na, marcou o primeiro ano de
dom Geremias Steinmetz à
frente da Arquidiocese de Lon-
drina. O arcebispo dedicou es-
tes doze meses para conhecer a
realidade da arquidiocese, im-
plantou mudanças na Igreja
como as transferências dos pa-
dres, anunciadas no fim do ano
passado, e foi alvo de críticas
com a realização do 14ª Intere-
clesial, que ocorreu em janeiro.

“Foi um ano positivo. Tra-
balhamos e caminhamos bas-
tante. Tomamos decisões im-
portantes e vamos continuar
em frente com coragem e es-
perança”, comentou dom Ge-
remias. Segundo ele, a polê-
mica com a transferências dos
padres foi causada por más in-
terpretações. “Passamos por
cima disso e agora está tudo
normal”, afirmou.

Fazendo um balanço, o ar-
cebispo destacou pontos im-
portantes como apreocupação
com a formação permanente
do clero, da catequese e a cons-

Dom Geremias faz
balanço do primeiro ano

Arcebispo fala sobre os
primeiros doze meses à frente
da Arquidiocese de Londrina

trução do novo plano da ação
evangelizadora.

“Tenho procurado estar pre-
sente nos seminários para con-
versar com os alunos, mas
também procurei dedicar tem-
po ao clero, conhecer e, espe-
cialmente, acompanhar aque-
les que estão em dificuldades”,
afirmou o arcebispo.

O novo plano de ação evan-
gelizadora, segundo dom Ge-
remias, deve levar em consi-
deração a cultura urbana em
que vivemos. “Todo mundo
está no celular tomando deci-
sões constantemente. Essas
questões vão moldando a cul-
tura urbana e nós, enquanto
evangelizadores, como vamos
intervir para o Evangelho este-
ja presente no dia a dia? Preci-
samos de planejamento. Con-
versa, ouvir especialistas, os
agentes de evangelização, os
formadores de opinião como
o Papa Francisco, a CNBB
(Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil), teólogos”,
disse arcebispo.

Dom Geremias também en-
fatizou que é necessário colo-
car em prática o que já está
previsto no plano atual , que
foi elaborado em 2014, como o
fortalecimento dos grupos de
família, as SMP (Santas Mis-
sões Populares), a formação
dos ministros e das pastorais.
“Analisou-se os problemas e
perguntamos quais questões
ou indicações pastorais que
temos que fazer continuar na
arquidiocese, tendo em vista
que somos uma diocese urba-
na”, explicou.

QUESTÕES SOCIAIS
Dom Geremias deseja im-

plementar ações com mais
apelo na área social. “A Igreja
está tentando fazer um traba-
lho no âmbito social. Sabemos
dos problemas das drogas, do
desemprego. Também deve-
mos entrar em questões como
a violência da mulher, que pre-
cisa de um trabalho amplo
com pessoas capacitadas e
preparadas, da Justiça”, afir-
mou o arcebispo.

Ele lembrou da participação
da Igreja nas discussões sobre
a ocupação do Residencial Flo-
res do Campo, zona Norte, pa-

ra evitar o despejo das famílias,
além da atuação dos agentes
ligados a pastorais penitenciá-
ria, dos menores, das mulhe-
res. “Creio que temos que
avançar. A CNBB nos cobra há
tempo que precisamos traba-
lhar mais as questões dos con-
selhos de direito”, disse.

Em Paranavaí (Noroeste),
segundo dom Geremias, os ca-
tólicos ocupam espaço impor-
tantes nos conselhos munici-
pais. “É um espaço de diálogo
interessante. É um campo que
se pode avançar”, comentou.

ELEIÇÕES
No começo do mês, a Ar-

quidiocese de Londrina lan-
çou a “Cartilha de Orientação
Política: Os cristãos e as elei-
ções 2018”. Produzido pelo
Regional Sul 2 da CNBB, o ob-
jetivo da cartilha é levar aos
eleitores e candidatos subsí-
dios para o entendimento das
questões éticas, políticas e
históricas do País.

Para dom Geremias, este é o
momento que o povo precisa
dar a sua colaboração na cons-
trução do país. “Não podemos
deixar de votar. As pessoas
precisam conhecer a vida dos
candidatos, a ideologia dos
partidos. É um ano que deve-
mos dar a nossa colaboração,
mas é necessário que o povo
se conscientize e vá as urnas”,
afirmou.
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EXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIA

Data: 12 de setembro de 2018Data: 12 de setembro de 2018Data: 12 de setembro de 2018Data: 12 de setembro de 2018
Horário: 11 horasHorário: 11 horasHorário: 11 horasHorário: 11 horas
Local: Sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, emLocal: Sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, emLocal: Sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, emLocal: Sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em
Curitiba/PR.Curitiba/PR.Curitiba/PR.Curitiba/PR.
Ficam os senhores acionistas convocados, para se reunir em Assembleia GeralFicam os senhores acionistas convocados, para se reunir em Assembleia GeralFicam os senhores acionistas convocados, para se reunir em Assembleia GeralFicam os senhores acionistas convocados, para se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária no dia 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social daExtraordinária no dia 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social daExtraordinária no dia 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social daExtraordinária no dia 12 de setembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social da
Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:Companhia, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Item 1 – Deliberar sobre a proposta da administração para alteração e consolidaçãoItem 1 – Deliberar sobre a proposta da administração para alteração e consolidaçãoItem 1 – Deliberar sobre a proposta da administração para alteração e consolidaçãoItem 1 – Deliberar sobre a proposta da administração para alteração e consolidação
do Estatuto Social da Companhia;do Estatuto Social da Companhia;do Estatuto Social da Companhia;do Estatuto Social da Companhia;
Item 2 – Alterar o montante global de remuneração da administração, a fim deItem 2 – Alterar o montante global de remuneração da administração, a fim deItem 2 – Alterar o montante global de remuneração da administração, a fim deItem 2 – Alterar o montante global de remuneração da administração, a fim de
equiparar a remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho deequiparar a remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho deequiparar a remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho deequiparar a remuneração do Comitê de Auditoria Estatutário ao Conselho de
Administração;Administração;Administração;Administração;
Item 3 – Destituir e eleger membros do Conselho de Administração;Item 3 – Destituir e eleger membros do Conselho de Administração;Item 3 – Destituir e eleger membros do Conselho de Administração;Item 3 – Destituir e eleger membros do Conselho de Administração;
Item 4 – Destituir e eleger membros do Conselho Fiscal;Item 4 – Destituir e eleger membros do Conselho Fiscal;Item 4 – Destituir e eleger membros do Conselho Fiscal;Item 4 – Destituir e eleger membros do Conselho Fiscal;
Item 5 – Destituir e eleger membros do Comitê de Indicação e Avaliação.Item 5 – Destituir e eleger membros do Comitê de Indicação e Avaliação.Item 5 – Destituir e eleger membros do Comitê de Indicação e Avaliação.Item 5 – Destituir e eleger membros do Comitê de Indicação e Avaliação.
Permanecem à disposição dos acionistas, na página de Relações com InvestidoresPermanecem à disposição dos acionistas, na página de Relações com InvestidoresPermanecem à disposição dos acionistas, na página de Relações com InvestidoresPermanecem à disposição dos acionistas, na página de Relações com Investidores
da Companhia (site.sanepar.com.br/investidores) e na página da CVM (www.da Companhia (site.sanepar.com.br/investidores) e na página da CVM (www.da Companhia (site.sanepar.com.br/investidores) e na página da CVM (www.da Companhia (site.sanepar.com.br/investidores) e na página da CVM (www.
cvm.gov.br), os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE,cvm.gov.br), os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE,cvm.gov.br), os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE,cvm.gov.br), os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE,
conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 11 da Instruçãoconforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 11 da Instruçãoconforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 11 da Instruçãoconforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 11 da Instrução
CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e artigo nº 135, §3º,CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e artigo nº 135, §3º,CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e artigo nº 135, §3º,CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, e artigo nº 135, §3º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Curitiba, 09 de agosto de 2018.Curitiba, 09 de agosto de 2018.Curitiba, 09 de agosto de 2018.Curitiba, 09 de agosto de 2018.

Marcia Carla Pereira RibeiroMarcia Carla Pereira RibeiroMarcia Carla Pereira RibeiroMarcia Carla Pereira Ribeiro
Presidente do Conselho de AdministraçãoaPresidente do Conselho de AdministraçãoaPresidente do Conselho de AdministraçãoaPresidente do Conselho de Administraçãoa
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CREDENCIAMENTO Nº 01/2018CREDENCIAMENTO Nº 01/2018CREDENCIAMENTO Nº 01/2018CREDENCIAMENTO Nº 01/2018

PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO: 15.007.605-6: 15.007.605-6: 15.007.605-6: 15.007.605-6
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: PrestaÁão de serviÁos médico hospitalares.PrestaÁão de serviÁos médico hospitalares.PrestaÁão de serviÁos médico hospitalares.PrestaÁão de serviÁos médico hospitalares.
INTERESSADOINTERESSADOINTERESSADOINTERESSADO: Hospital da Polícia Militar do Paraná: Hospital da Polícia Militar do Paraná: Hospital da Polícia Militar do Paraná: Hospital da Polícia Militar do Paraná
ABERTURA:ABERTURA:ABERTURA:ABERTURA: 26 de setembro de 2018 – às 09:00 hs26 de setembro de 2018 – às 09:00 hs26 de setembro de 2018 – às 09:00 hs26 de setembro de 2018 – às 09:00 hs
O edital encontra-se à disposição no portalO edital encontra-se à disposição no portalO edital encontra-se à disposição no portalO edital encontra-se à disposição no portal::::
www.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nºwww.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nºwww.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nºwww.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nº
01/2018) - SESP, 09/08/2018.01/2018) - SESP, 09/08/2018.01/2018) - SESP, 09/08/2018.01/2018) - SESP, 09/08/2018.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
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E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - PMPRE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - PMPRE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - PMPRE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - PMPR

1-Objeto:1-Objeto:1-Objeto:1-Objeto: Execução de cobertura modular, tipo tela de sombreamento, nas vagas deExecução de cobertura modular, tipo tela de sombreamento, nas vagas deExecução de cobertura modular, tipo tela de sombreamento, nas vagas deExecução de cobertura modular, tipo tela de sombreamento, nas vagas de
estacionamento do Ministério Público do Estado do Paraná no Fórum da comarca deestacionamento do Ministério Público do Estado do Paraná no Fórum da comarca deestacionamento do Ministério Público do Estado do Paraná no Fórum da comarca deestacionamento do Ministério Público do Estado do Paraná no Fórum da comarca de
Guarapuava, situado na Avenida Manoel Ribas, nº 500, bairro Santana, Guarapuava, Paraná,Guarapuava, situado na Avenida Manoel Ribas, nº 500, bairro Santana, Guarapuava, Paraná,Guarapuava, situado na Avenida Manoel Ribas, nº 500, bairro Santana, Guarapuava, Paraná,Guarapuava, situado na Avenida Manoel Ribas, nº 500, bairro Santana, Guarapuava, Paraná,
conforme descrição contida no Edital e seus Anexos.conforme descrição contida no Edital e seus Anexos.conforme descrição contida no Edital e seus Anexos.conforme descrição contida no Edital e seus Anexos. 2-Protocolo:2-Protocolo:2-Protocolo:2-Protocolo: dia 22 de agosto de 2018,dia 22 de agosto de 2018,dia 22 de agosto de 2018,dia 22 de agosto de 2018,
das 9h às 11h30.das 9h às 11h30.das 9h às 11h30.das 9h às 11h30. 3-Abertura:3-Abertura:3-Abertura:3-Abertura: dia 22 de agosto de 2018 às 13h30.dia 22 de agosto de 2018 às 13h30.dia 22 de agosto de 2018 às 13h30.dia 22 de agosto de 2018 às 13h30. 4-Local:4-Local:4-Local:4-Local: Promotorias dePromotorias dePromotorias dePromotorias de
Justiça da comarca de Guarapuava, situada na Avenida Manoel Ribas, nº 500, Edifício doJustiça da comarca de Guarapuava, situada na Avenida Manoel Ribas, nº 500, Edifício doJustiça da comarca de Guarapuava, situada na Avenida Manoel Ribas, nº 500, Edifício doJustiça da comarca de Guarapuava, situada na Avenida Manoel Ribas, nº 500, Edifício do
Fórum, Guarapuava/PR.Fórum, Guarapuava/PR.Fórum, Guarapuava/PR.Fórum, Guarapuava/PR. 5 – Edital e Informações Complementares:5 – Edital e Informações Complementares:5 – Edital e Informações Complementares:5 – Edital e Informações Complementares: Poderão ser obtidasPoderão ser obtidasPoderão ser obtidasPoderão ser obtidas
no site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.mppr.mp.br, ou pessoalmente, juntono site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.mppr.mp.br, ou pessoalmente, juntono site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.mppr.mp.br, ou pessoalmente, juntono site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.mppr.mp.br, ou pessoalmente, junto
à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Marechal Hermes, nº 751, Curitiba, Paraná.à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Marechal Hermes, nº 751, Curitiba, Paraná.à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Marechal Hermes, nº 751, Curitiba, Paraná.à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Marechal Hermes, nº 751, Curitiba, Paraná.
Curitiba, 10 de agosto de 2018.Curitiba, 10 de agosto de 2018.Curitiba, 10 de agosto de 2018.Curitiba, 10 de agosto de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 10/2018-MP/PGJCONVITE Nº 10/2018-MP/PGJCONVITE Nº 10/2018-MP/PGJCONVITE Nº 10/2018-MP/PGJ
Aviso de LicitaçãoAviso de LicitaçãoAviso de LicitaçãoAviso de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
70ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA70ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA70ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA70ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Companhia de Tecnologia da InformaÁão e ComunicaÁão do Paraná - CeleparA Companhia de Tecnologia da InformaÁão e ComunicaÁão do Paraná - CeleparA Companhia de Tecnologia da InformaÁão e ComunicaÁão do Paraná - CeleparA Companhia de Tecnologia da InformaÁão e ComunicaÁão do Paraná - Celepar
convoca seus acionistas para participarem daconvoca seus acionistas para participarem daconvoca seus acionistas para participarem daconvoca seus acionistas para participarem da 70ª (Septuagésima) Assembleia70ª (Septuagésima) Assembleia70ª (Septuagésima) Assembleia70ª (Septuagésima) Assembleia
Geral ExtraordináriaGeral ExtraordináriaGeral ExtraordináriaGeral Extraordinária, a realizar-se, no dia, a realizar-se, no dia, a realizar-se, no dia, a realizar-se, no dia 22 de agosto de 201822 de agosto de 201822 de agosto de 201822 de agosto de 2018, quarta-feira, às, quarta-feira, às, quarta-feira, às, quarta-feira, às
09h30, na sede da companhia, Rua Mateus Leme Nº 1561 - 1º andar (acesso pela09h30, na sede da companhia, Rua Mateus Leme Nº 1561 - 1º andar (acesso pela09h30, na sede da companhia, Rua Mateus Leme Nº 1561 - 1º andar (acesso pela09h30, na sede da companhia, Rua Mateus Leme Nº 1561 - 1º andar (acesso pela
Rua Nilo PeÁanha Nº 732), com a seguinte pauta:Rua Nilo PeÁanha Nº 732), com a seguinte pauta:Rua Nilo PeÁanha Nº 732), com a seguinte pauta:Rua Nilo PeÁanha Nº 732), com a seguinte pauta:
1. EleiÁão dos membros do Comitê de IndicaÁão e AvaliaÁão, gestão 2018/2019.1. EleiÁão dos membros do Comitê de IndicaÁão e AvaliaÁão, gestão 2018/2019.1. EleiÁão dos membros do Comitê de IndicaÁão e AvaliaÁão, gestão 2018/2019.1. EleiÁão dos membros do Comitê de IndicaÁão e AvaliaÁão, gestão 2018/2019.
2. EleiÁão do Conselho Fiscal, gestão 2018/2019.2. EleiÁão do Conselho Fiscal, gestão 2018/2019.2. EleiÁão do Conselho Fiscal, gestão 2018/2019.2. EleiÁão do Conselho Fiscal, gestão 2018/2019.
3. EleiÁão do Diretor-Presidente da Celepar como membro do Conselho de3. EleiÁão do Diretor-Presidente da Celepar como membro do Conselho de3. EleiÁão do Diretor-Presidente da Celepar como membro do Conselho de3. EleiÁão do Diretor-Presidente da Celepar como membro do Conselho de
AdministraÁão.AdministraÁão.AdministraÁão.AdministraÁão.
4. DefiniÁão da remuneraÁão global e individual do Comitê de Auditoria Estatutário-4. DefiniÁão da remuneraÁão global e individual do Comitê de Auditoria Estatutário-4. DefiniÁão da remuneraÁão global e individual do Comitê de Auditoria Estatutário-4. DefiniÁão da remuneraÁão global e individual do Comitê de Auditoria Estatutário-
CAE.CAE.CAE.CAE.

Atenciosamente,Atenciosamente,Atenciosamente,Atenciosamente,
Loriane Leisli AzeredoLoriane Leisli AzeredoLoriane Leisli AzeredoLoriane Leisli Azeredo

Presidente do Conselho de AdministraÁão ePresidente do Conselho de AdministraÁão ePresidente do Conselho de AdministraÁão ePresidente do Conselho de AdministraÁão e
Diretora Geral da Casa CivilDiretora Geral da Casa CivilDiretora Geral da Casa CivilDiretora Geral da Casa Civil

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCOMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCOMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCOMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO PARANÁE COMUNICAÇÃO DO PARANÁE COMUNICAÇÃO DO PARANÁE COMUNICAÇÃO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br eOs interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br eOs interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br eOs interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
www.compraspr.pr.gov.br, e os autos do processo no site www.compraspr.pr.gov.www.compraspr.pr.gov.br, e os autos do processo no site www.compraspr.pr.gov.www.compraspr.pr.gov.br, e os autos do processo no site www.compraspr.pr.gov.www.compraspr.pr.gov.br, e os autos do processo no site www.compraspr.pr.gov.
br (número GMS).br (número GMS).br (número GMS).br (número GMS).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2018 – SESAPREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2018 – SESAPREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2018 – SESAPREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2018 – SESA – AquisiÁão de Medicamentos,– AquisiÁão de Medicamentos,– AquisiÁão de Medicamentos,– AquisiÁão de Medicamentos,
conforme especificaÁões constantes no Anexo I deste Edital.conforme especificaÁões constantes no Anexo I deste Edital.conforme especificaÁões constantes no Anexo I deste Edital.conforme especificaÁões constantes no Anexo I deste Edital.
ABERTURA: 28/08/2018 ÀS 08:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.575.660,00ABERTURA: 28/08/2018 ÀS 08:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.575.660,00ABERTURA: 28/08/2018 ÀS 08:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.575.660,00ABERTURA: 28/08/2018 ÀS 08:30 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.575.660,00
Protocolo: 15.304.205-5, AutorizaÁão:Secretário de Estado da Saúde emProtocolo: 15.304.205-5, AutorizaÁão:Secretário de Estado da Saúde emProtocolo: 15.304.205-5, AutorizaÁão:Secretário de Estado da Saúde emProtocolo: 15.304.205-5, AutorizaÁão:Secretário de Estado da Saúde em
01/08/2018. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 731460; Identificador no01/08/2018. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 731460; Identificador no01/08/2018. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 731460; Identificador no01/08/2018. Identificador no www.licitacoes-e.com.br nº 731460; Identificador no
www.compraspr.pr.gov.br (GMS) nº 962/2018.www.compraspr.pr.gov.br (GMS) nº 962/2018.www.compraspr.pr.gov.br (GMS) nº 962/2018.www.compraspr.pr.gov.br (GMS) nº 962/2018.

Curitiba, 10 de agosto de 2018Curitiba, 10 de agosto de 2018Curitiba, 10 de agosto de 2018Curitiba, 10 de agosto de 2018
Coordenadoria de LicitaÁõesCoordenadoria de LicitaÁõesCoordenadoria de LicitaÁõesCoordenadoria de LicitaÁões

Caetano da RochaCaetano da RochaCaetano da RochaCaetano da Rocha

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁGOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIÇA DO TRABALHOJUSTIÇA DO TRABALHOJUSTIÇA DO TRABALHOJUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª RegiãoTribunal Regional do Trabalho da 9ª RegiãoTribunal Regional do Trabalho da 9ª RegiãoTribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2018PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2018PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2018PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2018

PregãoEletrônico 33/2018 -Objeto: registro de preÁo para aquisiÁão de veículosPregãoEletrônico 33/2018 -Objeto: registro de preÁo para aquisiÁão de veículosPregãoEletrônico 33/2018 -Objeto: registro de preÁo para aquisiÁão de veículosPregãoEletrônico 33/2018 -Objeto: registro de preÁo para aquisiÁão de veículos
de serviÁo, zero km, ano/modelo 2018. Total de itens: 1. Entrega das propostas:de serviÁo, zero km, ano/modelo 2018. Total de itens: 1. Entrega das propostas:de serviÁo, zero km, ano/modelo 2018. Total de itens: 1. Entrega das propostas:de serviÁo, zero km, ano/modelo 2018. Total de itens: 1. Entrega das propostas:
a partir de 10/8/2018. Data limite para acolhimento das propostas e realizaÁãoa partir de 10/8/2018. Data limite para acolhimento das propostas e realizaÁãoa partir de 10/8/2018. Data limite para acolhimento das propostas e realizaÁãoa partir de 10/8/2018. Data limite para acolhimento das propostas e realizaÁão
da sessão de oferecimento de lances:da sessão de oferecimento de lances:da sessão de oferecimento de lances:da sessão de oferecimento de lances: às 10h de 23/8/2018às 10h de 23/8/2018às 10h de 23/8/2018às 10h de 23/8/2018. RealizaÁão da. RealizaÁão da. RealizaÁão da. RealizaÁão da
sessão no site www.comprasnet.gov.br. Retirada do Edital nos sites: www.trt9.sessão no site www.comprasnet.gov.br. Retirada do Edital nos sites: www.trt9.sessão no site www.comprasnet.gov.br. Retirada do Edital nos sites: www.trt9.sessão no site www.comprasnet.gov.br. Retirada do Edital nos sites: www.trt9.
jus.br ou www.comprasnet.gov.br. InformaÁões pelo telefone (41) 3310-7341jus.br ou www.comprasnet.gov.br. InformaÁões pelo telefone (41) 3310-7341jus.br ou www.comprasnet.gov.br. InformaÁões pelo telefone (41) 3310-7341jus.br ou www.comprasnet.gov.br. InformaÁões pelo telefone (41) 3310-7341
ou pelo correio eletrônico: licitacao@trt9.jus.br.ou pelo correio eletrônico: licitacao@trt9.jus.br.ou pelo correio eletrônico: licitacao@trt9.jus.br.ou pelo correio eletrônico: licitacao@trt9.jus.br.

Alexandro FurquimAlexandro FurquimAlexandro FurquimAlexandro Furquim
PregoeiroPregoeiroPregoeiroPregoeiro

FOLHA DE LONDRINA, segunda-feira, 13 de agosto de 20186 GeralGeral
geral@folhadelondrina.com.br
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