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Nesta segunda-feira, 
18, o programa “Feira 
Verde” começou a ope-
rar em Jaguariaíva. Pela 
manhã os moradores dos 
bairros Pedrinhas I e II 
receberam a feira itine-
rante para fazer a troca 
do seu lixo reciclado por 
frutas, verduras e legu-
mes. Sucata, garrafas, 
isopor e até um sofá ve-
lho já foram despacha-
dos para o caminhão de 
coleta.

O “Feira Verde foi ofi-
cialmente lançado na úl-

tima sexta-feira, 15, em 
evento realizado na pra-
ça Getúlio Vargas. Par-
ticiparam da cerimônia, 
o prefeito José “Juca” 
Sloboda, secretários mu-
nicipais, vereadores e os 
participantes do progra-
ma. O objetivo é trocar o 
lixo reciclável, separado 
pela população, por ali-
mentos produzidos por 
pequenos produtores ru-
rais do município. 

O “Feira Verde”, se-
gundo a prefeitura, é 
um programa ambien-
tal, social e de incentivo 
ao produtor rural. Cada 

“Feira Verde” quer preservar ambiente, incentivar 
produtor rural e fornecer alimentação saudável

Sustentabilidade

JAGUARIAÍVA

Juntamente com o “Feira Verde” foi lançada a campanha: 
“Jaguariaíva - Eu amo, eu cuido”.

Os bairros Pedrinhas I e II foram os primeiros a receber 
o “Feira Verde” nesta segunda-feira, 18.

Prefeito José “Juca” Sloboda pediu o engajamento da população 
jaguariaivense para o sucesso do programa.

Caminhão passará coletando e pesando os lixos recicláveis 
que serão trocados por alimentos.

cidadão que separar e 
entregar o lixo reciclável 
no caminhão receberá 
em troca os alimentos 
como frutas, verduras 
e legumes, adquiridos 
pelo Município junto aos 
pequenos produtores 
rurais. A cada 4 quilos 
de recicláveis ou 2 litros 
de óleo de cozinha, o ci-
dadão terá o direito de 
adquirir sem custo 1 qui-
lo de alimento que será 
disponibilizado em um 
ônibus exclusivo do pro-
grama.

“Há algum tempo já 
estávamos trabalhando 
para colocar este proje-
to em prática. Queremos 
com isso proporcionar 
renda ao nosso pequeno 
trabalhador do campo, 
promover a educação 
ambiental, mantendo 
nossa cidade limpa e 
sustentável e proporcio-
nando alimentos saudá-
veis ao nosso cidadão. 
Também estaremos ge-
rando emprego ao pesso-
al que está trabalhando 
com o programa e com 

os recicláveis” explicou o 
prefeito Juca.

O caminhão da coleta 
dos recicláveis seguirá 
um itinerário pelos bair-
ros, onde estão definidos 
pontos de troca em que 
o cidadão poderá trazer 
seus recicláveis para re-
ceber os alimentos. Jun-
tamente, com o “Feira 
Verde”, a administração 
lançou também a cam-
panha “Jaguariaíva: Eu 
amo, eu cuido”. Serão 
distribuídos mais de 2 
mil adesivos com o ob-
jetivo de divulgar o slo-
gan que visa promover 
entre os jaguariaivenses 
um cuidado maior com 
a cidade e conscientizar 
sobre a importância do 
desenvolvimento susten-
tável.

Com um aporte de 
aproximadamente R$ 
300 mil para a aquisição 
do caminhão de coleta, o 
‘Feira Verde’ deve injetar 
R$ 350 mil por ano na 
economia do município. 

O Programa

São 19 produtores que 
irão fornecer os alimen-
tos nas segundas e quin-
tas-feiras, cada um po-
derá fornecer até R$ 20 
mil ao ano em alimentos. 
No contrato, com valida-
de de um ano, estão in-
clusas todas variedades 
de alimentos que forem 
produzidos na proprie-

dade, entre frutas, ver-
duras e legumes.

A troca estará dispo-
nível em 22 pontos do 
município em diferentes 
dias da semana. No local, 
onde haverá o caminhão 
para receber o lixo e um 
ônibus com a feira itine-
rante, cada pessoa pode-
rá trocar o lixo reciclável 

por alimentos, a cada 4kg 
de lixo, será entregue 1kg 
de alimentos, que serão 
escolhidos pelo morador. 
Objetos de grande porte, 
como móveis e eletro-
domésticos velhos, por 
exemplo, também serão 
aceitos, mas sua equiva-
lência será por unidade e 

não por peso.
De acordo com um 

dos coordenadores do 
projeto, Ademar Costa 
Passos, todo lixo será 
enviado para a coopera-
tiva de catadores e a sua 
separação e destinação 
será determinada pelos 
cooperados.
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Promessas de 
duplicação

Reforma da previdência 
– para quem interessa?

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Recentemente foi encaminhado para o congresso 
a proposta para a reforma da previdência. Existe uma 
necessidade enorme de se buscar o equilíbrio fiscal no 
país há muito tempo e essa reforma é parte importante 
para que se atinja esse objetivo.

Entretanto, existe resistência por diversos setores 
organizados quanto à proposta enviada. Quais mu-
danças serão colocadas em prática caso a reforma seja 
aprovada pelo congresso? Basicamente são as seguin-
tes: 

Idade mínima: requisito não exigido atualmente 
e que passaria a ser de 62 anos para as mulheres e de 65 
anos para os homens. À partir de 2024 a idade mínima 
aumentaria sendo revisada a cada 4 anos tendo como 
parâmetro a expectativa de sobrevida do brasileiro;

Regra de transição: existirão três regras para 
a transição de aposentadoria, tendo o contribuinte a 
opção de escolher a mais vantajosa: Tipo 1: Tempo de 
contribuição somado a idade. Tipo 2: tempo de contri-
buição somado a idade mínima. Tipo 3: tempo de con-
tribuição. Haverá também a regra de transição especí-
fica para os servidores públicos que contribuem para o 
regime próprio (RPPS).

Aposentadoria rural: para o trabalhador rural 
a idade mínima passaria a ser de 60 anos tanto para 
homens quanto para mulheres e a contribuição mínima 
de 20 anos.

Servidores públicos: nesse caso a idade mínima 
será igual à dos trabalhadores do regime geral, porém 
com tempo de contribuição de 25 anos, sendo necessá-
rio 10 no serviço público e o mínimo de 5 anos no car-
go em que irá aposentar. Será mantida a integralidade 
para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003.

Professores: poderão se aposentar à partir dos 60 
anos com contribuição de 30 anos. Para os de regime 
próprio será ainda exigido 10 anos de serviço público e 
5 anos no cargo em que vai se aposentar.

Deputados e senadores: idade mínima igual aos 
demais, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. 
Atualmente a idade mínima é de 60 anos e 35 anos de 
contribuição.

Forças armadas: a proposta não contempla os 
militares e será encaminhada proposta separadamente. 

Existe ainda a intenção de criar um sistema de ca-
pitalização para os novos ingressantes. Nesse sistema 
basicamente cada um contribuiria para a sua própria 
aposentadoria. Além disso, também haverá mudança 
nas alíquotas e ocorrerá uma redução para os salários 
mais baixos e uma elevação para os mais altos. Outras 
modalidades também entraram na proposta como apo-
sentadoria por incapacidade permanente, pensão por 
morte, benefício de prestação continuada além de mu-
danças no limite de acumulação de benefícios, multa 
de 40% do FGTS, em que o empregador não será mais 
obrigado a pagar quando o empregado já estiver apo-
sentado.

Talvez essa proposta tenha sido a mais comple-
ta encaminhada ao congresso até hoje e certamente a 
mais justa do ponto de vista social. Inacreditavelmen-
te, existem pessoas e setores organizados trabalhando 
contra a reforma, que são aqueles mesmos de sempre 
utilizando os mesmos argumentos falsos em defesa dos 
mais pobres, quando na verdade o texto da reforma 
deixa claro o benefício aos que ganham menos, princi-
palmente, quando no item das alíquotas. 

A reforma, portanto, interessa a todos se todos pen-
sarem no coletivo. O país pode ter problemas graves 
já em 2020 caso a reforma não seja aprovada. Aí sim 
os mais pobres terão sérias dificuldades. É impensá-
vel que existam pessoas que dizem não haver sequer 
déficit na previdência ou que essa não seja relevante 
no déficit público. Ou essas pessoas certamente estão 
olhando para interesses particulares ou a ignorância é 
tamanha a ponto de não reconhecer os problemas an-
tigos do Brasil e não ter a menor capacidade de formar 
um simples cenário para visualizar o caos que se apro-
xima sem a reforma da previdência.

Mais duas jovens perderam a vida na PR-092

Jaguariaíva recebe autorização para iniciar 
projeto de moradias para idosos no Paraná

Sinal vermelho

Habitação

Na tarde da última sex-
ta-feira, 15, um acidente 
envolvendo um automó-
vel VW/Gol, com placas de 
Wenceslau Braz, e um cami-
nhão deixou duas mulheres 
mortas. Ambas eram irmãs 
e moradoras de Arapoti. 
São mais duas vítimas fa-
tais desta rodovia PR-092, 
que já pode ser considera-
da uma das mais perigosas 
do Paraná, principalmente 
pelo fluxo intenso de veícu-
los, especialmente pesados, 
pela pista única e pelas más 
condições de conservação 
da via. Trafegam diaria-
mente pelo trecho 6 mil ve-
ículos.

Fernanda da Silva, 30 
anos e Jéssica Fernandes 
da Silva, 28 anos eram, res-
pectivamente, passageira e 
condutora do Gol que coli-
diu longitudinalmente com 
o caminhão. O veículo saiu 
da pista e ficou completa-
mente destruído. O acidente 
aconteceu no KM 233 da ro-
dovia, nas proximidades do 
Distrito de Calógeras. 

As equipes de resgate 
da Defesa Civil do Muni-
cípio de Arapoti e a Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) 
estiveram efetuando o res-

A cidade é um dos 15 
municípios paranaenses 
contemplados com mais 
872 casas populares li-
beradas pelo Governo do 
Estado. O prefeito José 
Sloboda participou da ce-
rimônia de assinatura de 
contratos, realizada na 
Sala de Reuniões do Gabi-
nete do Governador Carlos 
Massa Ratinho Junior na 
última semana.

As 872 casas somam 
investimentos de R$ 68,8 
milhões, oriundos do Te-
souro Estadual e de finan-
ciamentos com o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e FGTS, 
em parceria com o governo 
federal e prefeituras. Elas 
serão feitas também em 
Bituruna, Cambará, Can-
tagalo, Fernandes Pinhei-
ro, Foz do Iguaçu, Jandaia 
do Sul, Manoel Ribas, 
Marilândia do Sul, Novo 
Itacolomi, Piraquara, Re-
bouças, Sengés, Teixeira 
Soares e Wenceslau Braz.

Em Jaguariaíva o con-
trato incluiu 40 unidades 
integradas ao Projeto Mo-
rar Bem Paraná Terceira 
Idade. “Estamos traba-
lhando nisso há algum 
tempo em conjunto com 
o Governo do Estado e 
com ele Jaguariaíva sai na 
frente, sendo pioneira na 
instalação, inclusive com 

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

gate dos acidentados, mas 
não puderam salvar a vida 
das ocupantes do autómo-
vel, que não resistiram ao 
forte impacto e morreram 
no local.

O corpo das vítimas foi 
encaminhado ao IML (Ins-
tituto Médico Legal) de 
Ponta Grossa. O motorista 
do caminhão, que seguia no 
sentido de Wenceslau Braz, 
sofreu apenas leves escoria-
ções. Já as irmãs seguiam 
pela rodovia no sentido de 
Arapoti.

Apesar de dados da 

OMS (Organização Mundial 
da Saúde) apontarem que 
90% dos acidentes são cau-
sados por falhas humanas, 
entre eles; imprudência, 
imperícia e distração, é cer-
to que uma via em melhores 
condições tende a amenizar 
os erros dos motoristas, 
principalmente àqueles re-
lacionados a ultrapssagens 
em locais não permitidos. 
Uma via duplicada, como é 
promessa há alguns do Go-
verno Estadual, faria com 
que a PR-092 se tornasse 
menos perigosa.

No mês passado, inclu-
sive em matéria publicada 
na Folha Paranaense, tan-

ajuda na elaboração do 
projeto. Nosso propósito 
com esta iniciativa é aten-
der àqueles que durante 
muitos anos de sua vida 
não tiveram a oportunida-
de de adquirir a sonhada 
moradia digna”, pontua o 
prefeito José Sloboda.

Conforme Sloboda, 
com a ordem de serviço 
assinada na última quinta-
-feira, 14, a empresa já está 
autorizada a iniciar a obra. 
Essas 40 habitações em 
Jaguariaíva ficarão em um 
condomínio horizontal no 
Loteamento Portal do Ser-
tão. Elas serão projetadas 
para pessoas solteiras ou 
casadas e poderão ser usa-
das pelos idosos enquanto 
eles necessitarem. O local 
terá portaria, praça, horta 
comunitária, área de con-

vivência e estrutura para 
atendimentos públicos de 
saúde, social e de lazer. O 
interessado deve ter renda 
mensal, que é um até cinco 
salários mínimos.

O investimento será 
de R$ 3,8 milhões e, para 
dar celeridade à obra, a 
prefeitura inclusive já 
destinou à Cohapar a área 
para a construção e tam-
bém houve a limpeza ne-
cessária para os primeiros 
trabalhos. “O terreno, que 
fica próximo à Estação de 
Tratamento de Água do 
Samae (Serviço Autôno-
mo Municipal de Água e 
Esgoto), recebeu preparo 
preliminar para constru-
ção do condomínio, que 
será de responsabilidade 
da Construtora Pizollato, 
empresa vencedora da li-

to o Governador Ratinho 
Jr., como o Secretário de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, se comprome-
terem em atuarem para in-
cluir a duplicação do trecho 
entre Jaguariaíva e Santo 
Antônio da Platina em um 
pacote de concessões do 
Governo Federal até 2021.

“Iniciamos essa discus-
são com o Ministério sobre 
o novo anel de integração 
e, pelo volume de tráfego 
de caminhões, entendemos 
que a rodovia PR-092 deve 
constar nesse projeto” dis-
se o Secretário. Ele afirmou 
que é uma discussão para 
2021. “Mas já iniciamos 
agora o diálogo com o Go-
verno Federal em Brasília” 
comentou.

Sandro explicou que 
paralelamente às conversas 
com o Governo Federal, o 
Estado trabalhará com pro-
jetos executivos para ade-
quações de alguns trechos 
da rodovia. “Faremos lici-
tações para construções de 
terceiras faixas e algumas 
correções. Isso queremos 
fazer imediatamente e não 
ter que aguardar até 2021. 
Devemos fazer anúncios 
sobre a PR-092 logo após o 
Carnaval” disse Sandro Alex 
em fevereiro.

citação”, informa Paulo 
Puquevis, diretor do De-
partamento Municipal de 
Habitação do município. 
Entre os presentes na ceri-
mônia onde o governador 
Ratinho Junior assinou 
a autorização para o con-
trato esteve o deputado 
estadual Alexandre Curi 
e o secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex.

Além das 40 moradias 
para idosos, a prefeitura 
de Jaguariaíva informou 
que finaliza a construção 
de 200 unidades habita-
cionais pelo FAR (Fundo 
de Arrendamento Resi-
dencial) e dá andamento 
ao processo de viabilização 
de mais 358 casas, finan-
ciadas pelo interessado 
através da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), com 
recursos do FGTS, e sub-
sídio da prefeitura e Coha-
par. Já foram finalizadas 
29 casas populares na área 
rural e tem em andamento 
a regularização fundiária 
para mais de 900 famílias. 
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento Municipal de Habi-
tação, situado na Estação 
Cidadão Agente Durvalino 
de Azevedo, Praça Getúlio 
Vargas, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h.

Rodovia PR-092 segue fazendo vítimas

Sandro Alex, Governador Ratinho Jr., Juca e Alexandre Curi

Mais casas
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O Doutor ANTONIO MARCOS GARBUIO, Juiz da VARA ÚNICA DO TRABALHO JAGUARIAÍVA- PR, no uso de suas atribuições legais,FAZ SABER que na data, local e horário abaixo, serão levados à PRAÇA E LEILÃO os bens relacionados no presente 
edital. 1.HASTA PÚBLICA : Dia 09/04/2019, às 10:00 horas pelo avaliação e 10:20min pelo melhor oferta LOCAL : Átrio da Vara da Trabalho de Jaguariaíva ENDEREÇO: R. Ten-Coronel Joaquim Carneiro, 331 - Centro – CEP 84200-000 – Jaguariaíva-
-PR LEILOEIRO : PAULO ROBERTO NAKAKOGUE (JUCEPAR nº 12/048L) www.nakakogueleiloes.com.br; 01-Autos nº 0010137-84.2015.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0010137-84.2015.509.0666; Autos nº 0010137-84.2015.5.09.0666; Exeqüente/Re-
clamante Claudemir Monteiro (CPF 050.052.609-51); Adv. Reclamante Ivo Harry Celli Junior; Executado(a) /ré (1) Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda-EPP (CNPJ 04.348.601/0001-40); Adv. Executado Fabio Gomes Rasmussen; Exe-
cutado(a) /ré (2) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda; Adv. Executado Fabio Gomes Rasmussen; Executado(a) /ré (3) T.E.M. Ind. E Com. de Madeiras Ltda-ME; Adv. Executado Fabio Gomes Rasmussen; Depositário Fiel Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda; 
Endereço da Guarda Rua Hermínia Rolim Lupion, Morungava, Senges/PR; Penhora realizada 29/08/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 40.000,00 01 Refiladeira, marca Vanzim, com 1 metro de boca, 4 eixos tracionados, motor de 15CV e chave 
elétrica.; ; 02-Autos nº 0010136-02.2015.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0010136-02.2015.509.0666; Autos nº 0010136-02.2015.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Pedro Rosa (CPF 168.597.708-13); Adv. Reclamante Ivo Harry Celli Junior; Executa-
do(a) /ré (1) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda(CNPJ 02.344.878/0001-70); Adv. Executado Fabio Gomes Rasmussen; Executado(a) /ré (2) T.E.M. Ind. E Com. de Madeiras Ltda-ME; Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen; Executado(a) /ré (3) 
Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda-EPP; Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen; Depositário Fiel Cleberton Bortoluzze ; Endereço da Guarda Rua Hermínia Rolim Lupion, Morungava, Senges/PR; Penhora realizada 29/08/2018; 
Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 40.000,00 01 Refiladeira, marca Vanzim, com 1 metro de boca, 4 eixos tracionados, motor de 15CV e chave elétrica.; ; 03-Autos nº 0000500-41.2017.509.0666; Autos nº RTOrd- 0000500-41.2017.509.0666; Autos 
nº 0000500-41.2017.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Fernando Ribeiro (CPF 090.273.019-30); Adv. Reclamante Jadher Fernandes Diniz; Executado(a) /ré (1) T.E.M. Ind. E Com. de Madeiras Ltda-ME; Adv. Executado Fabio Gomes Rasmussen; 
Executado(a) /ré (2) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda(CNPJ 02.344.878/0001-70); Executado(a) /ré (3) Ecologika Moveis de Madeiras Reflorestadas Eireli-ME; Depositário Fiel Vanessa Koso Oliveira; Endereço da Guarda Rua Hermínia Rolim Lupion, 
Morungava, Senges/PR; Penhora realizada 27/09/2018; Qualificação do(s) Bem (1) R$ 7.000,00 10 m3 (dez metros cúbicos) de Madeira de Pinus Serrada, seca em estufa, com medidas de 16mmm x75mm x 1100mm a 12mm. Avalido o metro 
cúbico em R$ 700,00 ; 04-Autos nº 5107000-08.2001.5.09.0666; Autos nº 666ª RTSum- 5107000-08.2001.5.09.0666; Autos nº 5107000-08.2001.5.09.0666.; Exeqüente/Reclamante Alex Sandro Batista (CPF 036.551.259-17); Adv. Reclamante 
Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré (1) Silvio Pires de Camargo (CPF 02.707013/0001-20); Endereço Executado Estrada Municipal Senges/PR, Barra; Depositário Fiel Silvio Pires de Camargo; Endereço da Guarda Estrada Municipal 
Senges/PR, Barra; Penhora realizada 23/01/2019; Qualificação do(s) Bem (1) .R$ 10.000,00 01 Máquina Guilhotina para corte de lâmina de madeira de 1 metro e 50 centimetros, com motor da marca Agroeste. ; 05-Autos nº 0000569-
73.2017.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0000569-73.2017.509.0666; Autos nº 0000569-73.2017.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Elenice Aparecida Machado de Souza (CPF 049.670.779-51); Adv. Reclamante Celio dos Santos Fagundes; Executa-
do(a) /ré (1) Linea Paraná Madeiras Ltda(CNPJ 81.713.513/0001-41); Adv. Executado Leticia Aparecida dos Santos; Executado(a) /ré (2) Linea Florestal S/A; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Executado(a) /ré (3) Lumber Line 
Paraná Ltda; Adv. Executado Leticia Aparecida dos Santos; Executado(a) /ré (4) Taedda Industria e Comercio de Moveis Eireli-EPP; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Depositário Fiel Nelson Caserta Girardi; Endereço da 
Guarda Rua Vitorio Girardi 100 Senges/PR; Penhora realizada 21/11/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 30.800,00 220m de Toras de Madeiras não Industrializadas ; 06-Autos nº 0000534-16.2017.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0000534-
16.2017.509.0666; Autos nº 0000534-16.2017.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante ManoelHenrique de Camargo Brizola (CPF 078.306.749-65); Adv. Reclamante Celio dos Santos Fagundes; Executado(a) /ré (1) Linea Paraná Madeiras Ltda(CNPJ 
81.713.513/0001-41); Adv. Executado Leticia Aparecida dos Santos; Executado(a) /ré (2) Linea Florestal S/A; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Executado(a) /ré (3) Lumber Line Paraná Ltda; Adv. Executado Leticia Aparecida 
dos Santos; Executado(a) /ré (4) Taedda Industria e Comercio de Moveis Eireli-EPP; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Depositário Fiel Nelson Caserta Girardi; Endereço da Guarda Rua Vitorio Girardi 100 Senges/PR; Penho-
ra realizada 21/11/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 25.200,00 180m de Toras de Madeiras não Industrializadas. ; 07-Autos nº 0000347-76.2015.5.09.0666; Autos nº ACum- 0000347-76.2015.5.09.0666; Autos nº 0000347-76.2015.5.09.0666; 
Exeqüente/Reclamante Sind Of Marc e TRBS Indus SER Mov Mad Mov Junco Est PR (CNPJ 76.686.609/0001-28); Adv. Reclamante Ivo Harry Celli Junior; Executado(a) /ré (1) Leticia D.T. de Boer & Cia Ltda-ME(CNPJ 04.273.415/0001-90); Adv. Exe-
cutado Rosinete Matos Braga; Executado(a) /ré (2) Leticia Dayana Teodoro de Boer; Executado(a) /ré (3) Luiz Alberto de Boer; Executado(a) /ré (4) Transportadora de Boer Ltda -ME; Executado(a) /ré (5) Madereira de Boer Ltda-ME; Executado(a) 
/ré (6) De Boer Itarare Transportes Ltda-ME; Depositário Fiel Luiz Alberto de Boer; Endereço da Guarda Àrea Industrial III, lote 9, Sengés/PR; Penhora realizada 29/08/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 24.000,00 40m3 (quarenta metros cúbicos) 
de Madeira de Eucalipto, pré-cortada, com dimensões de 20mm x 90mm x 1200mm.Avaliação do metro cúbico em R$ 600,00. ; 08-Autos nº 0000342-83.2017.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0000342-83.2017.5.09.0666; Autos nº 0000342-
83.2017.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Rosicreia Rodrigues de Castro (CPF 315.302.558-48); Adv. Reclamante Marco Antonio Fogaca da Silva; Executado(a) /ré (1) Linea Parana Madeiras Ltda (CNPJ 81.713.513/0001-41); Adv. Executado Leti-
cia Aparecida dos Santos; Executado(a) /ré (2) Taeda Industria e Comercio de Moveis Eireli-EPP; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Executado(a) /ré (3) Linea Florestal S/A; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Am-
brosio; Executado(a) /ré (4) Aero Comercio de Portas e Batentes Ltda; Adv. Executado Gabriella Santana Ramires; Depositário Fiel Nelson Caserta Girardi; Endereço da Guarda Rua Vitorio Girardi 100 Senges/PR; Penhora realizada 30/11/2018; 
Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 8.400,00 60m (sessenta metros) de Toras de Madeira não Industrializadas ; 09-Autos nº 0000269-14.2017.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0000269-14.2017.5.09.0666; Autos nº 0000269-14.2017.5.09.0666; Exeqüente/
Reclamante Claudio Emanuel Valente dos Santos (CPF 029.966.669-76); Adv. Reclamante Rosemery Miranda da Silva Santos; Executado(a) /ré (1) Navalho-Industria e Comercio de Madeiras Ltda-ME (CNPJ 06.111.802/0001-55); Representante. 
Carlos Eduardo Navalho; Executado(a) /ré (2) Itages- Industria e Comercio de Madeiras Ltda-EPP; Depositário Fiel José Wilson Lopes Proença; Endereço da Guarda Lote 05, no Parque Industrial III Senges/PR; Penhora realizada 22/08/2018; Qua-
lificação do(s) Bem (1 ) R$ 40.000,00 01 Máquina Multipla, marca Itamaq, modelo SMC01, ano 2013, em funcionamento, em bom estado de conservação. Qualificação do(s) Bem (2 ) R$ 23.000,00 01 Máquina Refiladeira, marca Itamaq. Em fun-
cionamento, em bom estado de conservação. Qualificação do(s) Bem (3 ) R$ 23.000,00 01 Máquina Desdobro, Marca Itamaq, em funcionamento, em bom estado de conservação. Total Geral R$ 86.000,00 ; 10-Autos nº 0000250-71.2018.5.09.0666; 
Autos nº CumSen0000250-71.2018.5.09.0666; Autos nº 0000250-71.2018.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Almir Messias Pina (CPF 921.818.489-04); Exeqüente/Reclamante Denilson Messias Pina; Exeqüente/Reclamante Stella Osternack 
Malucelli Straiotto; Exeqüente/Reclamante Municipio de Arapoti; Advogado Reclamante Dione Batista dos Santos; Exeqüente/Reclamante União Federal (PGFN); Executado(a) /ré (1) Vale Quizot Agroflorestal Ltda (CNPJ 12.324.504/0001-46); 
Endereço da Guarda Governador Parigot de Souza, PR 092-Km 34- Arapoti/PR; Penhora realizada 14/09/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 2.500,00 01 Motor Elétric, 25 CV, marca WEG, 220/380V ; 11-Autos nº 00070-2015-666-09-00-4; Autos 
nº RTSum 0000064-53.2015.5.09.0666; Autos nº 0000064-53.2015.5.09.0666.; Exeqüente/Reclamante Antonio Rafael Barbosa Junior (CPF 984.057.058-72); Adc. Reclamante. Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro; Executado(a) /ré (1) Senbra Indus-
tria e Comércio de Madeiras Eireli-ME (CNPJ 08.601.284/0001-83); Adv. Executado Geraldo José Holtz de Freitas; Endereço da Guarda Rodovia Estrada Senges-Barra, Km 02, s/nº, Senges/PR; Penhora realizada 23/03/2018; Qualificação do(s) Bem 
(1 ) R$ 29.952,00 256m3 de Toras de Madeira de eucalipto, pertencentes ao estoque circulante da executada. Sendo o metro cúbico avaliado em R$ 117,00.; 12-Autos nº 0000324-28.2018.5.09.0666 ; Autos nº CArtPrec 0000324-28.2018.5.09.0666; 
Autos nº 0000324-28.2018.5.09.0666.; Exeqüente/Reclamante Coop Econ Credito Mutuo dos Func da Tetra Pak Ltda (CNPJ 67.341.487/0001-47); Executado(a) /ré (1) Douglas Rafael Ferreira (CPF 079.068.349-09); Depositário Fiel Douglas Rafael 
Ferreira.; Endereço da Guarda Rua das Rosas,44 Jardim Samambaia- Jaguariaiva/PR; Penhora realizada 20/11/2018.; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 12.150,00 01 Carro da marca GM/Chevrolet, modelo Celta Life 2P, ano 2005/modelo 2006, placa 
ANB-9474,Renavam 864495854 chassi 9BGRZ08906G128689, em bom estado de conservação.; 13-Autos nº 0000284-80.2017.5.09.0666; Autos nº RTOrd- 0000284-80.2017.5.09.0666; Autos nº 0000284-80.2017.5.09.0666; Exeqüente/Reclaman-
te Augusto de Oliveira (CPF 086.731.489-36); Adv. Reclamante Celio dos Santos Fagundes ; Executado(a) /ré (1) Linea Parana Madeiras Ltda (CNPJ 81.713.513/0001-41); Adv. Executado Leticia Aparecida dos Santos; Executado(a) /ré (2) Linea 
Florestal S/A; Adv. Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Executado(a) /ré (3) Lumber Line Parana Ltda Ltda; Adv. Executado Leticia Aparecida Santos ; Executado(a) /ré (4) Taedda Industria e Comercio de Moveis Eireli-EPP; Adv. 
Executado Vanderlei Agnaldo Furlanetto Ambrosio; Depositário Fiel Nelson Caserta Girardi; Endereço da Guarda Rua Vitorio Girardi 100 Senges/PR; Penhora realizada 29/08/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 21.000,00 150 metros de Toras de 
Madeira não Industrializadas Qualificação do(s) Bem (2 ) R$ 20.000,00 02 Caixas e meia de moldura pronta para embarque, no comprimento de aproximadamente 2 metros com pintura básica, contendo aproximadamente, 468 peças por caixa. 
Avaliado cada caixa em R$ 8.000,00 Total Geral R$ 41.000,00 ; 14-Autos nº 0000306-41.2017.5.09.0666; Autos nº 666º RTOrd 0000306-41.2017.5.09.0666; Autos nº 0000306-41.2017.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Sirlene de Melo (CPF 
038.780.709-85); Adv. Reclamante Karol Rogério Zmjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda (CNPJ 02.344.878/0001-70); Adv. Executada Fabiano Gomes Rasmussen; Endereço do Executado Rua Herminia Rolin Lupion , 
s/nº, Parque Industrial Senges/PR; Depositário Fiel Cleberton Bortoluzze; Endereço da Guarda Rua Herminia Rolin Lupion , s/nº, Parque Industrial Senges/PR; Penhora realizada 05/04/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 9.000,00 15m3 de Ma-
deira de Pinus, de 15 a 25mm, por 70 a 125mm, de 1 a 2,5m de comprimento, seca em estufa, avaliado o metro cúbito em R$ 600,00 ; 15-Autos nº 0000141-28.2016.5.09.0666; Autos nº 666ª RTord-0000141-28.2016.5.09.0666-PJE; Autos nº 
0000141-28.2016.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Marlene Lopes dos Santos (CPF 056.763.689-50); Adv. Reclamante Klovys Aurelius Zmijewski Ribeiro - OAB/PR- 68068; Executado(a) /ré Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda (CNPJ 02.344.878/0001-
70); Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen OAB/SP- 287000; Endereço da Executado Rua Herminia Rolim Lupion, s/nº Distrito Industrial, Senges/PR; Depositário Fiel Cleberton Bortoluzze; Endereço da Guarda Rua Herminia Rolim Lupion, 212 
Distrito Industrial, Senges/PR; Penhora realizada 14/08/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 9.000,00 150 Portas, modelo prime, com capa de HDF, nas medidas 60, 70, 80 ou 62, 72, 82cm x 2,10 comprimento de produção da executada avaliado 
a unidade no valor em R$ 60,00 ; 16-Autos nº 0000755-33.2016.5.09.0666; Autos nº 666ª RTOrd- 0000755-33.2016.5.09.0666; Autos nº 0000755-33.2016.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Levi Paes de Camargo (CPF 577.074.309-30); Adv. 
Reclamante Carlos Eduardo Soares de Lima; Executado(a) /ré (1) José Vanderlei Vieira -Senges-ME (CNPJ 07.529.372/0001-59); Endereço Executado Sitio Santo Antonio- Erva Doce- Senges/PR; Depositário Fiel José Vanderlei Vieira; Endereço da 
Guarda Sitio Santo Antonio- Erva Doce- Senges/PR; Penhora realizada 29/08/2018; Qualificação do(s) Bem (1) R$ 18.000,00 20 Toneladas de Carvão de Eucalipto. Avaliado a tonelada em R$ 900,00; 17-Autos nº 0010160-30.2015.5.09.0666; Autos 
nº 666º RTOrd 0010160-30.2015.5.09.0666; Autos nº 0010160-30.2015.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante José Castorino Gonçalves (CPF 995.343.129-91); Adv. Reclamante Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré . (01) Wanderlei Pedro 
Corassa - (CPF 650.278.419-49); Adv. Executado Josleide Scheidt do Valle; Executado(a) /ré . (02) Wagner Compensados do Brasil Ltda-ME; Adv. Executado Josleide Scheidt do Valle; Endereço do Executado Estrada Senges Barra Km 02- Lote 12 
Parque Industrial III, Senges/PR; Depositário Fiel Wanderlei Pedro Corassa; Endereço da Guarda Estrada Senges Barra Km 02- Lote 12 Parque Industrial III, Senges/PR; Penhora realizada 18/06/2018; Qualificação do(s) Bem (1) R$ 45.000,00 01 
Torno Mecânico desfolhador de lâminas, 1,30m marca Agroeste, em condições de funcionamento. ; 18-Autos nº 0010088-43.2015.5.09.0666; Autos nº 666º RTOrd 0010088-43.2015.5.09.0666; Autos nº 0010088-43.2015.5.09.0666; Exeqüente/
Reclamante Marcos Abraao dos Santos (CPF 101.908.249-64); Adv. Reclamante Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré . (01) Claudemir dos Santos Vieira-ME - (CNPJ 00.794.893/0001-94); Endereço do Executado Rua Antonio Gonçalves 
de Castro, s/nº- Secretaria Municipal de Saúde COHAB-Senges/PR; Depositário Fiel Claudemir dos Santos Vieira.; Endereço da Guarda Rua Princesa Isabel, nº 225, Senges/PR; Penhora realizada 20/06/2018; Qualificação do(s) Bem (1) R$ 10.000,00 
01 Máquina Múltipla de desdobramento de madeira. Com motor de 20 CV ; 19-Autos nº 0010086-73.2015.5.09.0666; Autos nº 666ª RTOrd- 0010086-73.2015.5.09.0666; Autos nº 0010086-73.2015.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Elias Perei-
ra Franco (CPF 528.014.629-34); Adv. Reclamante Karol Rogério ZMjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré (1) Claudemir dos Santos Vieira-ME (CNPJ 00.794.893/0001-94); Endereço Executado Rua Princesa Isabel, 225-Parque Industrial I- Senges/PR; 
Depositário Fiel Claudemir dos Santos Vieira; Endereço da Guarda Rua Princesa Isabel, 225-Parque Industrial I- Senges/PR; Penhora realizada 07/08/2018; Qualificação do(s) Bem (1) R$ 25.000,00 01 Máquina Múltipla, 01 eixo marca Shiefer, 
BNS04, desmontada, completa, em condições de funcionamento ; 20-Autos nº 0000002-08.2018.5.09.0666; Autos nº 666ª RTOrd- 0000002-08.2018.5.09.0666; Autos nº 0000002-08.2018.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Raiane Almeida de 
Oliveira (CPF 096.629.659-12); Adv. Reclamante Mauricio Barbosa dos Santos; Executado(a) /ré (1) Biosani Industria e Comércio de Produtos Medicos e Odontologicos Ltda-EPP (CNPJ 06.143.681/0001-23); Endereço Executado Av, Theresa de 
Souza 1327, Distrito Industrial Arapoti/PR; Depositário Fiel Carlos Henrique Formaggio Teixeira Osório.; Endereço da Guarda Av, Theresa de Souza 1327, Distrito Industrial Arapoti/PR; Penhora realizada 13/11/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 
7.150,00 6500 Unidades de Equipo de Nutrição Enteral, com camara flexível e entrada de ar.Avaliado a unidade em R$ 1,10 ; 21-Autos nº 0000340-50.2016.5.09.0666; Autos nº 666ª RTOrd- 0000340-50.2016.5.09.0666; Autos nº 0000340-
50.2016.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Paulo Cesar Domingues da Rosa (CPF 096.629.659-12); Adv. Reclamante Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré (1) Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda-EPP CNPJ 04.348.601/0001-
40); Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen; Executado(a) /ré (2) Cleberton Bortoluzze & Cia Ltda; Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen; Depositário Fiel Cleberton Bortoluzze; Endereço da Guarda Rua Herminia Rolin Lupion , s/nº, 
Parque Industrial Senges/PR; Penhora realizada 05/04/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) .R$ 6.000,00 10m3 de Madeira de Pinus, de 15 a 25mm, por 70 a 125mm, de 1 a 2,5m de comprimento, seca em estufa, avaliado o metro cúbito em R$ 
600,00. ; 22-Autos nº 0000410-82.2018.5.09.0024; Autos nº 666ª ExFis- 0000410-82.2018.5.09.0024; Autos nº 0000410-82.2018.5.09.0024; Exeqüente/Reclamante União Federal (PGFN) (CNPJ 00394.460/0137-15); Executado(a) /ré (1) T.E.M. 
Ind e Com. de Madeiras Ltda( CNPJ 06.134.920/0001-89); Depositário Fiel Vanessa Koso Oliveira; Endereço da Guarda Rua Herminia Rolin Lupion , s/nº, Parque Industrial Senges/PR; Penhora realizada 27/09/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 
35.000,00 50m3 de Madeira de Pinus, Serrada seca em estufa, com medidas de 16mm x 75mm x 1100mm, avaliado o metro cúbito em R$ 700,00. ; 23-Autos nº 0000797-82.2016.5.09.0666; Autos nº 666ª RTOrd- 0000797-82.2016.5.09.0666; 
Autos nº 0000797-82.2016.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Laercio Antenor Silva (CPF 783.274.079-53); Ad, Reclamante Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro; Executado(a) /ré (1) Sengeplac- Industria de Portas e Placas Ltda-ME( CNPJ 
01.004.719/0001-63); Executado(a) /ré (2) Paulo Gilberto Behrens; Executado(a) /ré (3) Tania Aparecida Casamali Costa Curta EPP; Depositário Fiel Renato Costa Curta; Endereço da Guarda Rodovia PR, 239 s/nº, Km 09 Parque Industrial IV, Senges/
PR; Penhora realizada 30/01/2019; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 80.000,00 01 Maquina Calibradeira para compensados, da marca Tecmaq, largura de 1 metro e 40 centimetros, em bom estado de conservação com três motores.; 24-Autos nº 
0000409-97.2018.5.09.0024; Autos nº 666ª ExFis- 0000409-97.2018.5.09.0024; Autos nº 0000409-97.2018.5.09.0024; Exeqüente/Reclamante União Federal (PGFN (CPF 00.394.460/0137-15); Ad, Reclamante Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro; 
Executado(a) /ré (1) Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda-EPP CNPJ 04.348.601/0001-40); Depositário Fiel Vanessa Koso Oliveira; Endereço da Guarda Rua Herminia Rolin Lupion , s/nº, Parque Industrial Senges/PR; Penhora realiza-
da 27/09/2018; Qualificação do(s) Bem (1 ) R$ 84.000,00 120m3 de Madeira de Pinus, Serrada seca em estufa, com medidas de 16mm x 75mm x 1100mm, a 1200mm avaliado o metro cúbito em R$ 700,00. ; 25- Autos nº 0000439-
20.2016.5.09.0666; Autos nº 0000439-20.2016.5.09.0666; Autos nº 0000439-20.2016.5.09.0666; Exeqüente/Reclamante Tatiane Voneis Pedrodo Correia e outrto- CPF: 078.253.429-50; Adv. Reclamante. Camila Barros Nunes TIT:0088218550647; 
Executado(a) /ré Moacyr Antonio Brandalise-ME-CNPJ: 09.563.564/0001-07; Adv. Executada Fabio Lineu Leal Antunes –OAB/PR- 29689; Endereço Executado. Rua Jair Alves 362- Vila Romana Arapoti/PR ; Depositário Fiel Paulo Roberto Nakakogue; 
Endereço da Guarda Rua Senador Accioly Filho 1625; Penhora realizada 30/05/2017; Qualificação do(s) Bem (1) R$ 4.100,00 41 Banquetas de madeira de pinus, avaliado em R$ 100,00 cada Qualificação do(s) Bem (2) R$ 2.400,00 32 Cadeiras 
simples em maderia de pinus avaliado em R$ 75,00 cada Qualificação do(s) Bem (3) .R$ 9.000,00 03 Máquinas de costura , Pespontadeiras PTF de braço, avaliado em 3.000,00 cada. Qualificação do(s) Bem (4) .R$ 3.000,00 01 Máquina de costura 
,Pespontadeira PTF avaliado em R$ 3.000,00 cada Qualificação do(s) Bem (5) .R$ 7.000,00 02 Máquinas de costura Reta eletrônicas avaliado em R$ 3.500,00 cada Qualificação do(s) Bem (6) R$ 10.000,00 02 Máquinas de costura Travetes Eleterô-
nicas avaliado em R$ 5.000,00 cada Qualificação do(s) Bem (7) R$ 3.000,00 01 Máquina de costura Travetes mecânica avaliado em R$ 3.000,00 cada Qualificação do(s) Bem (8) .R$ 10.500,00 07 Máquinas de costura Reta avaliado em R$ 1.500,00 
cada Qualificação do(s) Bem (9) .R$ 7.500,00 02 Máquinas de Cós de 12 agulhas, avaliado em R$ 3.500,00, sendo que uma foi alterada para 18 agulhas avaliado em R$ 4.000,00. Qualificação do(s) Bem (10) R$ 14.000,00 07 Máquinas de costura 
de 02 agulhas avaliado em R$ 2.000,00 cada Qualificação do(s) Bem (11) R$ 6.000,00 03 Máquinas interlok avaliado em R$ 2.000,00 cada Qualificação do(s) Bem (12) R$ 4.500,00 01 Máquina overlock avaliado em R$ 4.500,00 Qualificação do(s) 
Bem (13) R$ 10.000,00 01 Máquinas de costura Caseadeira Manual avaliado em R$ 10.000,00 Qualificação do(s) Bem (14) R$ 3.000,00 01 Máquinas de costura Galoneira avaliado em R$ 3.000,00 Qualificação do(s) Bem (15) R$ 16.000,00 04 
Ferros de passar roupas industriais avaliado em R$ 4.000,00 cada Qualificação do(s) Bem (16) R$ 500,00 01 Caixa de Acessórios de máquinas de costura avaliado em R$ 500,00 Total Geral R$ 110.500,00;Autos nº0000071-74.2017.5.09.0666. 
Autos nº 666ª RTOrd- 0000071-74.2017.5.09.0666 Autos nº 0000071-74.2017.5.09.0666. Exeqüente/Reclamante Adair Teixeira Guimarães ( e outros)-CPF 032.206.719-77 Adv. Reclamante Giuliano Miranda- CPF 004.299.959-62 Executado(a) /ré 
(1) Evald Adolfo Drehmer Eireli-EPP -(CNPJ 81.133.977/0001-89 Adv. Executado Joab Tomaz Teixeira- TIT: 0061687720639 Executado(a) /ré (2) Evald Adolfo Drehmer- CPF 234.294.960-04 Adv. Executado Joab Tomaz Teixeira- TIT: 0061687720639 
Executado(a) /ré ..(3) Drehmer & Drehmer Madeiras e Transportes Ltda-ME-CNPJ 12.596.17980001-70 Adv. Executado Joab Tomaz Teixeira- TIT: 0061687720639 Endereço da Executada Rua Municipal HV 02 01 0-Lote 01, 02 01 0 Lote 01, Serraria, 
Distrito Industrial IV, Jaguariaiva/PR Endereço da Guarda Fazenda Samambaia, antigo aeroporto Municipal, Penhora realizada 14/12/2016 Qualificação do(s) Bem (1) R$ 1.720.000,00 01 Lote terreno desmembrado de área maior, denominado 
Lote 01, situado na Fazenda Samambaia, antigo aeroporto Municipal, sem benfeitorias averbadas, com área de 13.335,15m2.Benfeitoria não averbadas um galpão industrial com área aproximadamente 1.350,00m2, onde esta instalada a Serraria 
reclamada.O imóvel tem como ocupante a empresa Evald Adolfo Drehmer Eireli-Me.Matrícula 16.731 de Jaguariaiva/PR Venda Ad corpus. 1.ÔNUS DO ARREMATANTE OU ADQUIRENTE, E DO ADJUDICANTE Ao arrematante ou adquirente, e ao 
adjudicante, em se tratando de imóvel, caberá o pagamento do imposto de transmissão «inter vivos» (ITBI), previsto no artigo 156, inciso II, da Constituição da República e na forma exigida pelo artigo 901, parágrafo segundo, do Código de Pro-
cesso Civil/2015; e em se tratando de veículo, as taxas de transferência da titularidade. 2.ADVERTÊNCIAS: Exerçam o respectivo direito no ato do leilão, ou seja, logo após encerrado o pregão, na presença do leiloeiro; Formulem o requerimento 
pessoalmente ou por procurador com poderes específicos para tanto, cujo mandato deve ser apresentado no ato do leilão; eEfetuem o pagamento imediato do preço (ou a respectiva diferença, no caso do Exeqüente). Não havendo licitantes, o 
interessado em adjudicar os bens poderá fazê-lo a qualquer tempo, desde que ofereça preço não inferior ao da avaliação.Restando frustrada a expropriação em leilão, fica desde já autorizada a alienação por iniciativa particular, podendo o leilo-
eiro ou as partes apresentarem as respectivas propostas dos interessados nos autos, respeitado o valor da avaliação e comissão de corretagem de 5% do valor da venda. Intime(m)-se o(s) executado(a/o/as/os), cientificando-os que a remição só 
será admissível até a publicação do edital de leilão, uma vez que, após essa medida, na qual o Judiciário e o leiloeiro terão empregado recursos e meios em proveito da execução, será presumido que ela estava desnecessariamente frustrada pelo 
devedor, o qual sempre teve meios para pagamento da dívida, mas optou pela inércia, em nítida má-fé processual, causando desnecessária movimentação do Judiciário e atraso no recebimento do crédito alimentar.Nessa hipótese, caso em 
eventual recurso o devedor obtenha o direito à remição, ele responderá pela comissão do leiloeiro, além do pagamento de multa processual por fraude à execução, no importe de 20% da avaliação, além de eventuais despesas cartorárias.Em 
vista do que dispõe a Recomendação 2/2008 da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho e a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo 200710000014050:a) independentemente do tipo de bem a 
ser levado à hasta pública (móvel ou imóvel), a comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, de responsabilidade do arrematante, e de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação, de responsabilidade do credor-
-adjudicatário; e b) não ocorrendo a venda dos bens em leilão, o leiloeiro fará jus somente à indenização pelas despesas com a preparação da hasta pública (v.g. vistoria, gastos com obtenção de certidões em cartórios e repartições públicas, 
publicação de edital, remoção e armazenagem de bens móveis), cujo valor será acrescido à conta geral, para execução futura.Em razão da natureza dos bens penhorados, DETERMINO que o Sr. Leiloeiro proceda à hasta pública independentemen-
te de remoção dos bens. No momento da hasta pública, deverá o Sr. Leiloeiro alertar aos eventuais interessados que os bens penhorados não foram removidos e que caberá ao arrematante retirá-los às suas expensas diretamente no local onde 
se encontram, devendo informar nos autos eventual dificuldade no prazo de dez dias contados da expedição do mandado de entrega de bens. INTIME-SE o Sr. Leiloeiro.DETERMINO ao Sr. Leiloeiro que PUBLIQUE o edital (CLT, art. 888) que con-
tenha:a) a descrição do bem penhorado, com suas características;b) o valor do bem;c) o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semoventes;d) o dia e hora de realização do leilão; ee) menção da existência de ônus, recurso ou causa penden-
te sobre os bens a serem arrematados, especialmente no que respeita às dívidas de IPVA, multas e licenciamento de veículos, de modo a deixar claro e inequívoco para os licitantes de que os débitos constantes do edital seguirão o bem e serão 
de total responsabilidade do arrematante (ou do adjudicatário), não se admitindo sub-rogações ou deduções dessas dívidas no preço da arrematação ou da adjudicação.A aquisição do bem em prestações seguirá as regras previstas no art. 895 
do CPC vigente. O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar ao leiloeiro proposta que atendas às disposições do art. 895, §§ 1º e 2º, do CPC. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 
25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante parcelado deverá ser garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, FIXANDO-SE, DESDE JÁ, O INPC 
COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS VINCENDAS. INTIMEM-SE as partes, por seus procuradores. A parte que não tiver procurador deverá ser intimada pelos Correios. O edital de leilão valerá como intimação do ato, se 
frustrada a tentativa de intimação das partes pelos Correios (Provimento Geral da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 9ª Região - Seção IV). Jaguariaíva, 09 de março de 2019 Eu,Willian Douglas Meneses Costa , Diretor(a) de Secre-
taria, o fiz expedir, conferi e subscrevi. ANTONIO MARCOS GARBUIO JUÍZ(A) DO TRABALHO;

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO Nº 02/2019



05GERALFOLHA PARANAENSE18 de março de 2019

Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

Termo de Arbitragem
O processo arbitral é qualquer utilizado pelas partes 

para valer-se da arbitragem para dirimir conflitos em sede 
de direitos patrimoniais disponíveis.

A instituição da arbitragem depende da existência de 
uma convenção de arbitragem, a qual tanto pode se dar 
na forma de uma cláusula contratual compromissória ou 
mesmo um compromisso arbitral autônomo.

Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a 
nomeação do árbitro pelas partes.

A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido 
pelas partes na convenção de arbitragem, facultando-se, 
ainda, às partes regular o procedimento.

Neste ponto, o procedimento arbitral deve estar regu-
lado pelas partes no termo de arbitragem, no qual se disci-
plinará o procedimento arbitral, incluindo:

a) Objeto da Arbitragem

b) Questões controvertidas

c) Prazos Processuais,

d) Forma de apresentação de manifestações das par-
tes.

e) Produção de provas

f) Regras aplicáveis

g) Local da arbitragem

h) Valor da disputa

i) Disposições Gerais.

j) Sentença arbitral.

Portanto, compete as partes no termo de arbitragem 
anteverem todas as suas necessidades materiais e formais, 
assim como todas as questões que poderão se tornar con-
flituosas no futuro, inclusive a concessão de liminares.

Não raro, portanto, as partes não conseguem antever 
todos os desdobramentos do procedimento arbitral e es-
quecem de inserir no termo de arbitragem algumas ques-
tões eram do seu interesse na época da assinatura, porém 
somente foram descobertas a posteriori da assinatura. 

De tal maneira que o ônus das partes em sede de pro-
cedimento arbitral é imenso quando se trata de estabele-
cer as condições de trâmite do procedimento arbitral: seja 
quanto a aspectos procedimentais; seja quanto as ques-
tões de direito envolvidas.

As eventuais questões que não estejam previstas no 
Termo de Arbitragem podem demandar a criação de novo 
procedimento arbitral, pode se tornar dispendioso para as 
partes.

Máxime tendo as partes que arcarem com as custas da 
Câmara de Arbitragem e também os honorários do Árbi-
tro.

COHAPAR abre cadastramento 
para programas de habitação

Casa própria

A Companhia de Habi-
tação do Paraná (COHA-
PAR) abrirá, a partir de 
20 de março, o processo 
de cadastramento para os 
programas de habitação de 
interesse social para o perí-
odo 2019 a 2021. Os interes-
sados devem acessar o site 
da COHAPAR (http://www.
cohapar.pr.gov.br) e seguir 
as orientações para realizar 
sua inscrição através da se-
ção Cadastre-se.

É importante esclarecer 
que, embora no momento 
não haja nenhum programa 
habitacional em andamen-
to no município de Arapoti 

- nem previsão para tal, os 
arapotienses também de-
vem fazer seu cadastramen-
to para poder participar de 
futuros programas residen-
ciais.

Podem se cadastrar fa-
mílias que se enquadram 
até a Faixa 1, 2 e 3, ou seja, 
com renda mensal de R$ 
0,00 de até R$ 9.000,00. 
Cada pessoa ou CPF poderá 
cadastrar-se uma única vez. 
É importante preencher to-
das as informações e não 
deixar campos em Aberto.

Serviço: Qualquer pes-
soa com conhecimentos 
básicos ao computador, 
celulares, smartphones, ta-
bletes, entre outros apare-

ARAPOTI

lhos, com acesso a Internet, 
poderá realizar seu cadas-
tramento tranquilamente, 
seguindo as orientações do 
site: http://www.cohapar.
pr.gov.br

Famílias e demais pes-
soas que não tenham acesso 
a internet, preferencialmen-
te pessoas idosas, pessoas 

com deficiência e outras 
limitações ou dificuldades 
podem procurar o CRAS 
Central para auxílio e falar 
com a Assistente Social Ka-
ren de Souza, responsável 
pela Divisão de Assistência 
Habitacional e Sociocomu-
nitária.

Credenciamento de interessados 
em pontos acaba nesta quinta

Paraná quer gerar R$ 40 bilhões em investimentos 
e 500 mil empregos em cinco anos

Food Trucks

Plano de metas

Termina nesta quin-
ta-feira, 21, o processo de 
Chamamento Público para 
Credenciar Pessoas Jú-
ridicas para ocupação de 
Pontos/Vagas de Espaços 
Públicos disponíveis no 
município para o exercí-
cio de atividade comercial 
na modalidade de veículos 
automotores ou rebocáveis 
adaptados para o comércio 
de alimento em áreas públi-
cas (Food Truck).

A Sessão de Julgamento 
ocorrerá na segunda-fei-
ra, 25, às 09 horas. Dada a 
classificação pela comissão 
julgadora, será feita a assi-
natura e publicação do Ter-
mo de Permissão. A partir 
de então, os Food Trucks 

O Paraná deve receber 
um programa de investi-
mentos que soma R$ 40 
bilhões no período de cinco 
anos. Com isso, o Governo 
do Estado projeta um cres-
cimento anual da economia 
na faixa de 4% e a geração 
de 500 mil novos postos de 
trabalho até 2023.

Os instrumentos para 
realizar esses objetivos fa-
zem parte do projeto de 
lei de Eficiência na Gestão 
do Estado (LEGE), que foi 
apresentado na segunda-
-feira, 18, pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior para a bancada federal 
do Paraná, no Palácio Igua-
çu.

O anteprojeto, que es-
tabelece as diretrizes e as 
ferramentas de gestão para 
um planejamento de longo 
prazo do Estado, também 
foi apresentado aos deputa-

ARAPOTI

não contemplados deverão 
interromper as atividades.

A atividade dos Food 
Trucks no município de 
Arapoti é regida pela  Lei 

Nº1824/2018, publicada 
na edição número 119 do 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município em 11 de maio de 
2018.

dos estaduais e o texto final 
será protocolado na Assem-
bleia Legislativa na próxima 
semana.

Na sequência, o Governo 
do Estado enviará o plano 
de longo prazo, com as me-
tas para o desenvolvimento 
econômico e social do Para-
ná pelos próximos 20 anos. 
“Aqui no Paraná a eficiência 
será lei”, afirmou o governa-
dor.

Os R$ 40 bilhões pre-
vistos estão apoiados em 
recursos públicos e priva-
dos. Do total, R$ 26 bilhões 
virão do tesouro estadual. O 
restante deverá ser aplicado 
por meio de parcerias públi-
co-privadas (PPPs). Ratinho 
Junior destacou a impor-
tância da parceria dos depu-
tados federais e senadores 
paranaenses.

“Temos desafios que vão 
passar por Brasília, princi-

palmente para alavancar re-
cursos para o grande pacote 
de projetos que estamos 
preparando”, disse.

Lei Complementar, a 
LEGE estabelecerá os prin-
cípios e normas de gestão 
administrativa e de finanças 
públicas do Estado. O tex-
to irá apontar mecanismos 
prudenciais de avaliação de 
controle das ações e polí-
ticas do governo. Também 
determinará medidas para 
se alcançar e manter o equi-
líbrio das contas públicas 
e o alinhamento do Plano 
Plurianual, da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual, 
com metas estabelecidas no 
planejamento de longo pra-
zo do Estado.

A elaboração da lei con-
tou com o apoio do eco-

Quem não fizer o credenciamento não 
poderá mais vender alimentos

O plano de metas foi apresentado nesta segunda-feira 
a deputados federais do estado

nomista Paulo Rabello de 
Castro, chamado por Rati-
nho Junior no ano passado, 
logo após as eleições, para 
construir métricas e metas 
para o governo paranaense. 
Ex-presidente do IBGE e do 
BNDES, Rabello destacou a 
situação privilegiada do Es-
tado.

“Ao contrário da maioria 
(dos Estados), o Paraná não 
está quebrado. Está equili-
brado, e em breve terá uma 
lei de eficiência, com metas 
superiores, inclusive, à Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal”, afirmou.

Rabello também citou 
ranking preparado por ele 
que aponta o Paraná e o 
Pará como os estados que 
mais pontuam em termos 
de equilíbrio financeiro e 
fiscal em todos os aspectos. 
Segundo o economista, essa 
condição, acrescida da apro-
vação da lei da eficiência, vai 
ajudar a ampliar ainda mais 
os investimentos no Estado.

A expectativa é que o 
Paraná receba mais cerca 
de R$ 40 bilhões da inicia-
tiva privada na ampliação 
ou instalação de negócios no 
Estado. “É um círculo virtu-
oso de prosperidade”, define 
o economista. “Acreditamos 
que o setor privado, olhando 
para um governo que plane-
ja investir R$ 40 bilhões vai 
se sentir motivado a vir para 
cá.”

LEGE 

Equilíbrio
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CLASSIFICADOS

TERRENO em Jaguariaíva, Jardim Pri-
mavera, Rua Cascavel, 360m2. A 30 
metros do asfalto e do ponto de ônibus 
circular. Informações (43)99111-1121.

TERRENO em Jaguariaíva,  Bairro Jar-
dim BELVEDERE, quadra E, lote 19, Rua 
Veneza. Fone (43) 99111-1121.

VENDO UMA CHÁCARA na Prainha, 
beira de rio, 2 alqueires, com casa de 
100 m2, dois banheiros, água e luz, 
barracão de 80 m2. Toda cercada, com 
eucaliptos, estrada boa  2 km do asfalto. 
Aceito proposta, posso enviar fotos. 
Tel.: 42  9 9828 1944.

CURSO DE MECÂNICA DE MOTOS,  
em Jaguariaíva - JUMPER Profis-
sões e Idiomas, Informações pelo 
telefone (43) 3535-7190.

SONHO DE IR PARA A DISNEY? 
Agora será possível e de graça! Não 
é sorteio. Informe-se pelo telefone 
43 3535-7190, na JUMPER CUR-
SOS. Ligue e informe seu What-
sApp.

CORTO  GRAMA - Precisando de al-
guém para cortar grama? Entre em 
Contato: (42)99856-1159.

ANUNCIE GRÁTIS NOS CLASSIFI-
CADOS do FOLHA PARANAENSE, 
pelo fone 43 3535-3142 ou envie 
seu anúncio pelo e-mail folha@fo-
lhapr.com.br

PODÓLOGA em Jaguariaíva – Leila 
- Atende no Salão Duquese - Fone 
(43) 9652-4821.

AULAS DE CANTO E VIOLÃO - Ho-
rários flexíveis e Preços acessíveis. 
EDER - Fone (43) 99645-4660.

AUTOESCOLA - Carteira A, B, C 
ou D, Renovação da CNH, Inclusão 
de categoria. Autoescola Ludwig: 
Jardim Matarazzo, Jaguariaíva, Rua 
João Tracz, 162. Fone 43 3535-
1086.

CURSO DE ELETRICISTA - Profis-
sionalizante, na JUMPER Cursos 
em Jaguariaíva. Inscrições abertas. 
Informações pelo telefone (43) 
3535-7190.
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Veículos
Diversos

Imóveis
GOL ano 1993, motor 1.6, Valor R$ 
10.500,00. Fone (42) 99972-0043

UNO WAY ano 2012, 1.0, completo, ar, 
impecável. Valor R$ 22.000,00. Fone 
(42) 99972-0043 - Toninho

FIAT STRADA, 1.4, estendida, ano 
2011, completa, Faire.  R$ 24.500,00. 
Fone (42) 99972-0043 - Toninho

RENAULT CLIO ano 2003, 1.0, com-
pleto, valor R$ 14.500,00. Fone (42) 
99972-0043 

FIAT STRADA, 1.4, Faire Flex, hidráu-
lico. R$ 19.500,00. Fone (42) 99972-
0043 - Toninho

RODAS e PNEUS - Recuperação de  
RODAS em PONTA GROSSA - Alinha-
mento em 3D, suspensão, balance-
amento, calibragem. West Rodas. R 
Júlia Lopes, 49, Nova Rússia – Fone 
42 3222-1212.

EXPEDIENTE
Propriedade da empresa: SOMAR & EDUCAR SS LTDA. CNPJ 
84.791318/0001-28 – Rua João Tracz, 162 – Jardim Matarazzo – CEP 
84200-000 - (43) 3535-3142 / (43) 9111-1121 TIM, e-mail: folha@folhapr.
com.br Diretor: Augustinho A. Ludwig. Jornalista e redator: Diego Fernan-
des Soares DRT/PR 5005. Diagramação: Fábio A. Ribeiro. Fotos: Foto e Arte 
Estúdio, Diego F. Soares e Assessorias.FOLHA ONLINE: www.folhapr.com.
br: Reinaldo Ferreira Júnior. OBS.: Os artigos assinados não representam ne-
cessariamente a opinião do jornal e são de responsabilidade de seus autores.

Sicredi é destaque no ranking do Banco Central
Negócios

O Banco Central 
do Brasil (BCB) di-
vulgou o ranking 
das “Top 5” de 2018, 
participantes do Sis-
tema Expectativas 
de Mercado, com as 
projeções econômi-
cas mensais mais 
consistentes ao lon-
go do ano passado. 
Participam da lista 
mais de cem organi-
zações, incluindo as 
maiores instituições 
financeiras e consul-
torias de economia-
do país. 

O Sicredi –ins-
tituição financeira 
cooperativa com 4 
milhões de associa-
dos e atuação em 22 
estados e no Distrito 
Federal– figura no 
Top 5 no ranking-
de inflação, estando 
presente tanto nas 
categorias Atacado 
(IGP-M) – em curto 
prazo (3ª posição) e 
médio prazo (5ºlu-
gar) –, quanto nas 
projeções da taxa de 

juros Selic (5ª colo-
cação).

As classificações 
anuais do BCBsão 
feitas a partir dos 
rankings mensais 
de curto e médio 
prazos, divulgados 
ao longo do último 
ano, atribuindo-se, a 
cada mês, notas que 
variam de zero (para 
o maior desvio em 
relação ao resultado 
mensal efetivo) a dez 
(para o menor desvio 
em relação ao resul-
tado mensal efetivo) 
e, então, calculando-
-se a média das no-
tas mensais.

O Sicredi também 
foi destaque noPo-
diumde projeções do 
Prisma Fiscal, gerido 
pelo Ministério da 
Fazenda,no qual fi-
cou na segunda colo-
cação nas projeções 
de longo prazo para 
Dívida Bruta e na 
quarta posição em 
Arrecadação Fede-
ral.O Prisma Fiscal é 

um sistema de coleta 
de expectativas das 
mais relevantes ins-
tituições financeiras 
do mercado em re-
lação às principais 
variáveis fiscais bra-
sileiras.

O Sicredi é uma 
instituição financei-
ra cooperativa com-
prometida com o 
crescimento dos seus 
associados e com o 
desenvolvimento das 
regiões onde atua. 
O modelo de gestão 
do Sicredi valoriza 
a participação dos 
mais de 4 milhões de 
associados, os quais 
exercem papel de do-
nos do negócio. Com 
presença nacional, 
o Sicredi está em 22 
estados* e no Distri-
to Federal, com mais 
de 1.600 agências, e 
oferece mais de 300 
produtos e serviços 
financeiros (www.si-
credi.com.br)

Sobre o Sicredi
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Prefeitura lança Refis para facilitar 
pagamento de débitos municipais

Arapoti receberá projeto Leões do Vôlei

Quer participar do programa Inter Tour e 
ir pra Disney de graça, pela JUMPER?

Tributos Esporte

A Prefeitura lançou 
neste mês de março, o Pro-
grama de Recuperação de 
Créditos Fiscais (Refis). 
Com ele, o contribuinte ou 
empresa em atraso pode-
rá regularizar seus débitos 
municipais, tendo como 
incentivo o abatimento em 
juros e multas e o parcela-
mento da dívida.

Conforme o programa, 
estabelecido pela lei núme-
ro 2768/2019, os créditos 
tributários ocorridos até 31 
de dezembro do ano passa-
do poderão ser pagos à vista 
ou parcelados até 30 de ju-
nho deste ano. Para paga-
mento à vista, será aplica-
do, no ato da consolidação, 
desconto de 90% da multa 
e juros de mora incidentes 
sobre o débito.

Interessados em re-
gularizar sua situação de 
inadimplência de tributos 
e taxas devem formalizar a 
adesão ao Refis no Departa-
mento Municipal de Tribu-
tação. As opções disponibi-
lizadas pela prefeitura a fim 
de que o contribuinte consi-
ga regularizar a situação são 
várias. Uma das alternativas 
de pagamento com descon-
to é a de até 30 parcelas. Em 
30 vezes, o abatimento é de 
30% da multa, dos juros de 
incidentes sobre o débito 
anterior.

Nenhuma parcela po-

A cidade receberá o Pro-
jeto Leões do Vôlei, ideali-
zado pelo campeão olímpico 
de vôlei de praia Emanuel 
Rego. O acordo foi fechado 
em reunião entre o Secretá-
rio Municipal de Esportes 
e Lazer, Carlos Euclydes 
Mazetti (Riva), pelo Secre-
tário Municipal de Esportes 
e Lazer de Curitiba, Emílio 
Trautwein e o coordenador 
técnico do projeto Marcelo 
Ribaski.

“É uma iniciativa impor-
tantíssima para a promoção 
do esporte como meio de 
transformação social e im-
portante ferramenta para a 
construção da cidadania em 
Arapoti”, exalta o Secretá-
rio.

O Leões promove a for-
mação para os professores 

Estude Inglês na JUM-
PER e ganhe essa viagem in-
crível. 

A Inter Tour JUMPER vai 
oferecer a viagem com tudo 
pago, com Guia especializado, 
passagens aéreas, acomoda-

ções seguras e confortáveis, 
professor americano, passeio 
nos parques da Disney.

Ao final do curso de inglês, 
na Jumper, pela Inter Tour, 
tendo todas as mensalidades 
em dia, frequência às aulas de 

80 % ou mais, ter mais de 12 
anos, você vai à Disney sem 
custo. Não é sorteio. Termi-
nou o curso, vai.

Quer informações? Ligue 
para 43 3535-7190 e marque 
um horário.

A JUMPER te leva para praticar o seu INGLÊS 
na DISNEY, em Orlando - EUA!

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

derá ser inferior a R$ 150 
para pessoa jurídica e de R$ 
75 para pessoa física. Entre 
as possibilidades do Refis 
também está a do cartão de 
crédito, em até 10 parcelas, 
com desconto de 80% da 
multa e juros de mora inci-
dentes sobre o débito. 

Mesmo os débitos em 
atraso que já tenham sido 
objeto de parcelamento an-
terior podem ser incluídos 
no programa. Sobre o va-
lor confessado e parcelado, 
devidamente atualizado 
pela Unidade Fiscal Mu-

nicipal (UFM), incidirão 
juros a base de 1% ao mês, 
nos termos da Lei Muni-
cipal número 2.272, de 29 
de novembro de 2010. Os 
recursos arrecadados com 
o programa devem ser em-
pregados em obras de ma-
nutenção e melhoria da 
infraestrutura e serviços 
municipais em prol da po-
pulação. Mais informações 
podem ser obtidas no De-
partamento de Tributação 
da prefeitura, situada no 
Centro Administrativo Pre-
feito Otélio Renato Baroni.

e orientadores de educação 
física com uma metodolo-
gia esportiva desenvolvida 
por Emanuel e pela equipe 
técnica do Instituto Ecce – 
Esporte, Cidadania, Cultura 
e Educação. São abordadas 

questões táticas e técnicas 
do esporte para ensinar aos 
participantes valores como 
o respeito aos colegas e aos 
professores, a amizade, dis-
ciplina e a importância do 
trabalho em equipe.

Como funciona

Interessados devem formalizar a adesão ao Refis no 
Departamento Municipal de Tributação. Foto: Divulgação

Projeto foi idealizado pelo curitibano campeão olímpico 
de Vôlei de Praia, Emanuel


