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SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIROS INSTITUTOS 
DE BELEZA E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ - SINCAP 

 
ELEIÇÕES SINDICAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Pelo presente Edital, faço saber que no dia 08 de Janeiro de 2018, 
no período de 08:00 às 14:00 horas, na rua Prof. João Candido, 344 
sala 112 Londrina /PR, serão realizadas eleições para composição 
da nova Diretoria do Sindicato dos Salões de Cabeleireiros 
Institutos de Beleza e Similares do Estado do Paraná, seu 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto ao Conselho da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, 
efetivos e suplentes, para o mandato a vigorar de 12 de fevereiro de 
2018 a 12 de fevereiro de 2022. Caso não seja obtido quorum em 
primeira convocação, as eleições, em segunda convocação, serão 
realizadas no mesmo dia e local das 14:00 às 17:00 horas. Não 
havendo quorum na segunda convocação, as eleições, em terceira 
e última votação, serão realizadas das 17:00  às 19:00, no mesmo 
dia e local. Fica aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de 
chapas, que será contado a partir da data de publicação deste 
Edital. O requerimento para registro de chapas, acompanhado de 
todos os documentos exigidos do Regulamento Eleitoral, será 
dirigido a Comissão Eleitoral. A Secretaria da Entidade funcionará 
no período destinado ao registro de chapas, no horário das 08:00 às 
11:30 , de 2ª a 6ª feiras, onde se encontrará, à disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para atendimento e informações 
concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação 
e fornecimento do correspondente recibo. Encerrado o prazo para 
registro de chapas, a Comissão Eleitoral fará publicar, a relação 
nominal das chapas registradas, pelo mesmo meio de divulgação já 
utilizado para o Edital de Convocação das eleições e declarará 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para impugnação de candidaturas 
ou chapas. 
O processo eleitoral será conduzido de acordo com as regras 
estabelecidas pelo Estatuto e Regulamento Eleitoral. 
 

Londrina, 07 Dezembro de 2017. 
Antonio Carlos Parieti 

Presidente 
122831/2017

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
 
 

EXTRATO DE ADITAMENTO 
 

Aditamento nº 02 ao Contrato MSG Nº 006/14; Contratada: Consórcio 
SST – São Simão - Tabocas; CNPJ: 20.608.488/0001-41; Objeto (i)  a 
identificação das partes  (ii) Cláusula 8  -  Faturamento e Condições de 
Pagamento,;  (iii) Cláusula 20  –  Prazo e (iv) Cláusula 41  –  
Representante do Consórcio, Data de Assinatura do Aditamento: 
08/12/2017; Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições; 
Assinada pelos diretores Presidente, Técnico e de Meio Ambiente e 
Fundiário. 

 123111/2017
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

OPERAÇÃO
A BRL LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA torna público que irá re-
querer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Loteamento ECOPARK, 
localizado nos lotes de terras sob nº 09 REM /A 19/ A � REM, com área 5,29 ha, na 
Gleba patrimônio Cruzeiro do Sul, instalada na planta geral da cidade de Cruzeiro 
do Sul � Estado do Paraná.

121755/2017
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

A BRL LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA torna público que 
irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Loteamento 
ECOPARK, localizado nos lotes de terras sob nº 09 REM /A 19/ A � REM, com 
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