
                          

        N O T I F I C A Ç Ã O

Ao DCE 

Organizadores da Festa no Prédio – DCE 
Prédio DCE – Casa do Estudante.
Rua General Carneiro, número 360, Centro
Curitiba Paraná.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede
na  Rua  XV  de  novembro,  nº  1299,  nesta  capital,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº
75.095.679/0001-49, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração, Sr. Álvaro
Pereira  de  Souza,  vem  através  desta  NOTIFICAR  os  organizadores  da  festa,
programada para acontecer nesta sexta feira dia 27/02/2015, no prédio DCE - Casa dos
Estudantes, localizada na Rua General Carneiro, número 360, esquina com a Rua Amintas
de  Barros,  Bairro  Centro,  Curitiba-PR,  que  está  festa  não  tem  a  autorização  da
Universidade Federal do Paraná/UFPR, pelos motivos descritos:

1)  o prédio está em precárias condições e oferece risco à segurança dos estudantes, ou
qualquer  outra  pessoa,  pois  está  sem  certificado  de  vistoria  pelo  corpo  de  bombeiro,
liberando  o  imóvel  para  funcionamento  com  segurança  em  relação  a  Segurança  e
Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

2) no incidente ocorrido na última sexta feira dia 20/02/2015, que culminou com um princípio
de incêndio,  a Polícia Militar  do Paraná,  1º  GB – SPCIP Regional,  e esteve no local  e
através do Ofício nº 20/2º SGB, determinou a desocupação imediata do local, por esta não
proporcionar segurança aos ocupantes.

Diante do exposto, ficam os participantes e organizadores da festa, NOTIFICADOS de que a
festa não tem autorização da UFPR, e que se qualquer fato danoso ocorrer, as pessoas
responsáveis pela organização da festa, serão responsabilizados civil e criminalmente pelas
consequências dolosas advindas da conduta dos envolvidos (participantes e organizadores),
pois mesmo sabendo de todos os riscos que a precária edificação oferece, o local não foi
desocupado conforme foi determinado, e ao promover uma festa, aumenta ainda mais os
riscos de um acidente.

Curitiba, 27 de fevereiro de 2015.

ÁLVARO PEREIRA DE SOUZA
Pró-Reitor de Administração
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