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Política

Memória
Prefeito debate suspensão de reposição Leonardo von Linsingen: uma vida
inflacionária com servidores municipais
dedicada ao meio ambiente
ARAPOTI
O Prefeito Municipal
Irani Barros (PSDB) esteve
na Câmara Municipal nesta manhã (13) reunido com
vereadores, representantes
sindicais e servidores municipais para debater o Projeto de Lei 2286/2021, de
autoria do Executivo, que
suspende a reposição inflacionária de 4,52% concedida
aos servidores públicos municipais, servidores inativos,
aposentados, pensionistas e
agentes políticos em janeiro
deste ano. O Projeto faz parte da pauta da Sessão desta
segunda-feira (13), e tramita
na Casa de Leis em regime
urgência.
A suspensão proposta

Divulgação/ Câmara Arapoti

pelo Executivo é uma decisão monocrática do Supremo
Tribunal Federal, de Relatoria do Ministro Alexandre
de Moraes, baseada na Lei
Complementar
173/2020
que torna qualquer reajuste
concedido durante o período de pandemia inconstitucional. Em janeiro, quando

o reajuste foi aprovado pela
Câmara de Arapoti, o Tribunal de Contas do Estado
(TCE-PR) havia se posicionado favorável à recomposição das perdas inflacionária.
“Sabemos que é uma decisão amarga, durante um
período
economicamente
difícil, com alta de preços.
Porém preferimos fazer essa
suspensão agora para que o
servidor não precise, mais
tarde, devolver valores recebidos indevidamente”, explicou o Presidente da Casa,
Edilson Corsini (DEM),
adiantando seu posicionamento favorável ao Projeto.
“Inclusive eu e o vereador
Maicon [Pot (SD)] queremos
incluir uma emenda para garantir o retorno da reposição
em Janeiro de 2022, com o
fim da vigência da [LC] 173”.

Há seres humanos que,
pela grandeza de que se revestem e pela importância
da obra que realizam, transcendem o tempo que lhes é
dado viver. Assim foi o notável biólogo e botânico Leonardo von Linsingen.
Na homenagem que
prestamos ao saudoso amigo, partilhamos a tristeza e
a dor de todos os Familiares,
em especial da esposa Adriana, pela perda não apenas do
parceiro de lutas, mas também do marido extremoso e
do companheiro de sonhos.
Um contraditório sentimento de pesar e de esperança traduz a emoção
que nos domina: pesar pelo
desaparecimento de um admirável homem notório, dos
maiores da sua geração; esperança pela certeza de que
não foi vã a vida que tão corajosamente soube viver.
Consola-nos a certeza
de que Leonardo continuará
vivo em nossa lembrança,
pelo trabalho plenamente
dedicado ao meio ambiente
que somente engrandeceu
nosso município e com que
honrou todo o Estado.
Falar sobre Leonardo
é referir-se a um homem
de caráter inabalável, de
honradez imensurável e de
uma paciência inesgotável.
Entretanto, a frágil característica da natureza humana
nos privou prematuramente
do convívio desse ser muito
especial, que nos deixa como
seu maior legado a luta incansável pela preservação
ambiental e sua manutenção.
É quase impossível fugir
à imagem que nos ocorre
neste instante, dado aos últimos meses em que trabalhamos juntos, talvez mais
forte pela lembrança, pela
emoção, pela recordação,
pelo sentimento que sua
presença física e intelectual
nos transmitia. Quando me

chegou a notícia de seu falecimento, o primeiro sentimento que tive foi de profunda incredulidade. Não a
incredulidade que vem do
choque, mas a incredulidade
que vem de quem conviveu
com Leonardo.
Tal era a energia dele, e
tão transbordante — Leonardo era tão disposto, estava sempre atento, quase que
em alerta, eu brincava com
ele, sempre lutando por alguma coisa aqui, mais outra
lá adiante, sempre nos acelerando, sempre impondo —,
que sua presença acelerava
o ritmo de qualquer situação
em que ele se encontrasse.
Tal era a sua agitação, o seu
borbulhar. O primeiro sentimento, portanto, foi um sentimento de pasmo. Aquele
homem repleto de força, de
energia, de disposição não
podia ter parado. Aquela
determinação, aquele encadear de raciocínios, aquela
permanente disposição à
persuasão, ao diálogo, à discussão não podia ter parado,
mas os desígnios pertencem
ao Criador e Este como o
Pai Maior quis acolher o seu
filho amado que, como o
Apóstolo Paulo: Combateu
o bom combate, terminou a
corrida e guardou a fé. Para
tanto, sua memória jamais
será esquecida, tal como
aquela máxima reflexiva,
onde:
Um escritor fala de uma
pintura que ia receber de um
amigo, mas esse amigo morreu antes que essa pintura
estivesse pronta e pudesse
ser ostentada na parede de
sua sala. Ele, então, conclui
dizendo o seguinte: “Aquele
lugar jamais será preenchido, e, toda vez que me sento
e o olho, imagino uma pintura, a que lá estaria, a que ele
iria fazer”. Resta-nos ter a
mesma postura com relação
ao Leonardo, ao futuro do
meio ambiente, que ele tanto

amava ao qual ele se dedicou
integralmente; imaginar, a
partir do seu exemplo, o que
ele faria, o que ele daria, o
que ele construiria e procurar fazê-lo; e procurar, a partir de sua trajetória, da sua
biografia, interpretá-lo. Só
assim, talvez, nós nos façamos dignos da sua herança e
da sua história e estejamos à
sua altura e à altura da contribuição que ele nos daria,
sem sombra de dúvida, neste
momento.
Esse é o legado de Leonardo, um legado que não
apenas tem a ver com o passado, com tudo o que foi seu
curso, tem a ver, sobretudo com o futuro. Leonardo
derrama a sua figura, a sua
história, a sua generosidade
e o seu profundo amor por
todos os seus em relação ao
futuro. Como no referido
caso da pintura, nós temos
que sonhar, temos que pensar como Leonardo, para estabelecer avanços e suprir a
sua falta — ou, pelo menos,
tentar supri-la. Que honra
meu amigo! Que honra ter
podido cruzar o seu caminho. Obrigado por tanto,
Leonardo!
Rafael Gustavo Pomim
Lopes - O autor é Historiador e membro da Academia
de Letras dos Campos Gerais.

Jaguariaíva, 15 de setembro de 2021
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Tráfico
Polícia prendeu homem com 146
pedras de crack em Jaguariaíva
JAGUARIAÍVA
Nesta sexta-feira, 10, a
Polícia Civil prendeu um
homem de 22 anos com
146 pedras de crack em
uma residência no bairro Primavera III. O indivíduo foi detido em flagrante e encaminhado à
Cadeia Pública de Jaguariaíva, onde permanece a
disposição da Justiça.
De acordo com o delegado Derick Moura Jorge,
tendo como base informações coletadas durante
investigação realizada pelos policiais, foi cumprido
um mandado de busca e
apreensão domiciliar à residência do suspeito. Eles
se deslocaram até o local
no bairro Primavera III,
onde prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas o rapaz de
22 anos.
“Em seu poder foram
localizadas 146 pedras de
crack devidamente embaladas para venda. O homem, após a formalização
do flagrante, foi encaminhado à Cadeia Pública
local, onde permanece à
disposição do Poder Judiciário” disse o delegado.

Policiais cumpriam mandado na casa do suspeito
quando encontraram a droga em flagrante.
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Jaguariaíva, 15 de setembro de 2021
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Direito Vivo
Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

INFLAÇÃO PROPOSITAL
O presidente do Banco Central disse recentemente que o Real não importa: “Para nós, o importante
não é o real, trabalhamos sob um sistema de câmbio
flutuante. O importante é como o real contamina
o canal de inflação para a inflação de curto prazo e
para elevar expectativas” “O guardião da moeda a
abandona sem dó nem pudor” (https://twitter.com/
fernandoulrich/status/1382159403479142400)
Portanto, a desvalorização do real é proposital
pelo Banco Central, não sendo obra do mercado:
“Desfazer o overhedge implica compra de dólares, movimento em curso desde os primeiros meses
do ano e que, segundo analistas, tem grande peso na
disparada de 32,72% do dólar em 2020”
(https://epocanegocios.globo.com/Economia/
noticia/2020/11/epoca-negocios-bc-eleva-oferta-de-swaps-em-rolagem-e-sinaliza-venda-liquida-de-dolares-mirando-overhedge.html)
Junto com a desvalorização intencional do real
ocorreu a escalada da inflação a níveis vistos pela
última vez em fevereiro/março de 1993 (de março/2020 até ago/2021 o IGP-M FGV acumula
42,20%).
O Brasil importa muitos produtos e insumos e as
importações vem aumentando em 2021:
“Do lado das importações, as compras do exterior da agropecuária subiram 61,1% em junho na
comparação com junho do ano passado. A indústria
extrativa registrou alta de 25,5% e a indústria de
transformação teve crescimento de 66,3%. Os principais destaque foram soja (+181,9%), gás natural
(+434,7%), combustíveis (+216,5%) e veículos automotivos (+366,3%) (https://agenciabrasil.ebc.com.
br/economia/noticia/2021-07/balanca-comercial-tem-melhor-saldo-da-historia-no-primeiro-semestre)
Quer dizer que automaticamente com a desvalorização do Real ocorre o aumento do preço dos combustíveis, do arroz importado, do trigo importado,
dos produtos farmacêuticos importados, da soja importada, do gás natural importado, dos defensivos e
fertilizantes importados, dos equipamentos eletrônicos importados, dos equipamentos de informática
importados e dos semicondutores e processadores.
Por conseguinte, a inflação não é obra do acaso
e também não é acaso o fato das famílias brasileiras terem empobrecido cerca de 38% desde 2020
até 2021, fazendo com que desaparecessem diversos
hábitos de consumo, com diminuição de planos de
saúde e escolas particulares, além de tornar necessária a pesquisa dos preços entre os estabelecimentos antes de efetuar o consumo.
Estranhamente, neste mesmo período as reservas do Banco Central do Brasil atingiram os maiores
patamares, chegando a 390 bilhões de dólares em
setembro de 2021 ou 1 trilhão, 794 milhões de reais:
“As reservas internacionais são os ativos do Brasil em moeda estrangeira e funcionam como uma espécie de seguro para o país fazer frente às suas obrigações no exterior e a choques de natureza externa,
tais como crises cambiais e interrupções nos fluxos
de capital para o país.
Essas reservas, administradas pelo Banco Central, são compostas principalmente por títulos, depósitos em moedas (dólar, euro, libra esterlina, iene,
dólar canadense e dólar australiano), direitos especiais de saque junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), depósitos no Banco de Compensações
Internacionais (BIS), ouro, entre outros ativos”
(https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/reservasinternacionais)
Enquanto o povo sofre com a inflação, ao mesmo
tempo o Banco Central aumenta suas reservas artificialmente com o sacrifício popular.
Este quadro inflacionário atenta contra os objetivos da República Federativa do Brasil e configura
crime de responsabilidade em tese, por suprimir direito ou garantia individual e bem assim os direitos
sociais assegurados na Constituição Federal (nos
termos do artigo 7º, IX, da Lei 1.079/50).

GERAL

FOLHA PARANAENSE

05

OS 200 ANOS DA CIDADE DE PONTA GROSSA
Os Campos Gerais já tinham uma ocupação de pouco mais de dois séculos, mas
com parcos registros históricos, pois era ocupado por raríssimas pessoas que sabiam
ler e escrever, esse fato impedindo ¨a grafia dos sucessos
por mais notáveis que fossem,
d’ahi advindo a absoluta carência de documentos para a
completa historia do povoamento da região”, conforme
registros por ocasião do centenário da cidade.
Assim as priscas eras do
povoamento dessa região dos
Campos Gerais nos apresenta
Domingos Teixeira de Azevedo, pai do famoso historiador Frei Gaspar da Madre de
Deus, como primeiro possuidor de terras nos campos de
Santa Anna de Itaiacoca, terras banhadas pelas águas do
Tibagi e do Pitangui. Terras
onde teria sido erguida uma
primeira capela dedicada à
Nossa Senhora de Santana, e
onde dizem que Frei Gaspar
teria rezado sua primeira missa. Mas não existem registros
precisos, nem que comprovem o que é de tradição oral,
que o famoso frei teria nascido em Itaiacoca.
Quando o alvará imperial
de 15 de setembro de 1823, assinado por D. Pedro I “houve
por bem crear uma nova freguesia com o rogo de Senhora Santa Anna em um logar
vizinho à capella denominada
Casa de Telha no Bairro de
Ponta Grossa, distrito da Villa
de Castro”a realidade do que
existia como povoamento era
um ajuntamento de casas localizado no que seria a ponta
do Capão da Ponta Grossa,
sendo que em outra região
existia uma edificação cha-

mada Casa da Telha, além
da Capela de Santa Bárbara,
como referências da ocupação
do local. Como a instalação
da freguesia provocasse um
aumento da população surgiu a disputa pelo local para
instalar a sede. De um lado se
defendia que o local onde já
havia um ajuntamento de casas, onde os tropeiros acampavam, deveria ser oficializado como sede da freguesia,
outros queriam transferir
para uma colina denominada
Atalaya. A tradição oral nos
legou que foi decidido como
forma para decidir plantar
uma cruz em cada local, sendo que após isso seriam soltas
duas pombas com fitas vermelhas amarradas nas patas
e onde elas pousassem seria
escolhido onde edificariam a
matriz, conforme costume da
época. Não se sabe explicar
como as pombas voariam só
para um dos dois pontos, ou
se houve alguma manobra
para garantir o resultado para
um dos lados, mas é fatoque
as terras da colina pertenciam
a Miguel da Rocha Ferreira
Carvalhaes que as doou para
dar início à cidade. Parece,
conforme relatos de Manoel
Cyrillo Ferreira, que não era
uma área muito grande, correspondendo ao perímetro de
entorno da atual Praça Floriano Peixoto. E que as terras ao
redor passaram a serem loteadas e vendidas para os que
vieram a se fixar na cidade.
Em 7 de abril de 1855, a
freguesia foi elevada por Decreto Imperialà Vila de Ponta Grossa, sendo instalada a
Câmara Municipal, e em 24
de março de 1862 foi elevada
finalmente à condição de cidade.

PMPG-UEPG-SESI/Laertes Soares

O Centenário de Ponta
Grossa encontrou uma cidade
que havia perdido seus ares
de vila portuguesa e adquirido traços de cidade moderna,
bastante europeia, com uma
população urbana de cerca
de 20.000 pessoas entre nacionais e estrangeiros. Esse
impulso se deveu, em grande parte, à colonização dos
alemães do Volga e também
à imigração polonesa. Além
disso, a chegada da ferrovia
com a Compagnie de Chemins de Fer Brésiliens em
1893 integrou culturalmente
a cidade ao país.
Após a visita do imperador D. Pedro II, a cidade teve
um crescimento social bastante rápido. A velha matriz
de linhas coloniais simples foi
substituída por outra com traços neoclássicos e com uma
ornamentação bastante sofisticada composta de estátuas
de santos em toda a sua volta.
Em seu interior uma Nossa
Senhora de Santana esculpida
em tamanho natural foi mandada trazer de Munique por
D. Maria Joanna Ribas em
1884 e uma pia batismal em
mármore italiano foi importada por Generoso Martins de
Araújo. No seu centenário, a
cidade contava com 400 ca-

sas comerciais, sendo que a
Fábrica de Cerveja Adriática,
a Fábrica de Pregos de Ewaldo Kossatz e a Cervejaria Oceana de Guilherme Metzethein
Junior & Irmão exportavam
seus produtos para todo o sul
do Brasil, além de contar com
a Indústria Matarazzo, entreposto da sede regional de Jaguariaíva.
E não é surpresa depois
de tudo isso que a cidade, em
vésperas de completar seu
bicentenário, mostre dois aspectos extraordinários: a cidade rompeu suas fronteiras
comerciais recebendo indústrias nacionais e estrangeiras
e a formação de um polo educacional distribuído em diversas instituições universitárias
que se revelaram na imagem
de uma cidade plenamente
desenvolvida.
CARLOS MENDES FONTES NETO - Engenheiro Civil,
mestrando em Planeamento e
Projecto Urbano da Universidade do Porto em Portugal,
pesquisador, ilustrador, presidente da Associação Germânica dos Campos Gerais,
ex-presidente do Centro Cultural Prof. Faris Michaele e
organizador da coluna Sherlock Holmes Cultura do Jornal
Diário dos Campos.
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EDITAL DE LEILÃO Nº 02/2021
EDITAL DE LEILÃO Nº 02/2021 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. HASTA PÚBLICA: Dia 27/10/2021, às 10:00 horas
pelo avaliação e 10:20min pelo melhor oferta LOCAL: www.nakakogueleiloes.com.br LEILOEIRO: PAULO ROBERTO NAKAKOGUE (JUCEPAR nº 12/048L) Autos nº.
0000108-72.2015.5.09.0666 – ExTiEx Vara Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (CPF/CNPJ 26.989.715/0001-02)
End. Exequente Rua Marques do Paraná, 633, Ronda, Ponta Grossa/PR, CEP 84051-060 Executado (a) (01) BARTNICZUK & LOYOLA BARTNICZUK LTDA - EPP (CPF/CNPJ
00.060.708/0001-38) End. Executado(a) (01) Rua Alcides Sampaio Ribas, 115, Sala 01, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jaguariaíva/PR, CEP 84200-000 Adv. Executado
Randall Basilio Moreno (OAB/PR53168) Executado (a) (02) ARACY LOYOLA BARTNICZUK (CPF/CNPJ 028.102.599-17) End. Executado(a) (02) Rua: Porto Alegre, 293, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jaguariaíva/PR, CEP 84200-000 Adv. Executado Randall Basilio Moreno (OAB/PR53168) Executado (a) (03) RODRIGO BARTNICZUK (CPF/
CNPJ 038.971.229-95) End. Executado(a) (03) Rua: Alcides Sampaio Ribas, 115, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jaguariaíva/PR, CEP 84200-000 Adv. Executado Randall
Basilio Moreno (OAB/PR53168) Depositário Fiel (1) RODRIGO BARTNICZUK End. da Guarda (01) Rua: Paulo Chamma, 409, Distrito Industrial, Jaguariaíva/PR, CEP 84200000 Penhora realizada 22/06/2017 (fls.285) Qualificação do(s) Bem (01) R$ 35.000,00 01 Máquina plaina para madeiras com 4 faces, marca DOMBROZ, modelo Gold Fit".
Autos nº. 0000216-33.2017.5.09.0666 – RTOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) ISMAEL LIMA DOS SANTOS (CPF/CNPJ 034.333.729-00) End. Exequente Rua Amálio Alves da Silva, 115, Vila São Pedro, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Exequente Maria do Carmo Winnik (OAB/PR 7085) Executado (a) (01) CLEBERTON BORTOLUZZE & CIA LTDA (CPF/CNPJ 02.344.878/0001-70) End. Executado(a) (01) Hermínia Rolim Lupion, s/n°, Parque Industrial I, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen (OAB/SP 287000) Executado (a) (02) CLEBERTOM BORTOLUZZE (CPF/CNPJ 198.201.728-70) End. Executado(a) (02) Rua Manoel
Alexandre, 275, Casa, Senges/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior (OAB/PR 22060) Executado (a) (03)SINARA APARECIDA FERREIRA
RAMOS BORTOLUZZE (CPF/CNPJ 017.708.909-12) End. Executado(a) (03) Rua: Manoel Alexandre, 275, Casa, Senges/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior (OAB/PR 22060) Depositário Fiel (1) CLEBERTOM BORTOLUZZE End. da Guarda (01) Avenida Hermínia Rolin Lupion , 01, Parque Industrial, Sengés/
PR, CEP 84220-000 Penhora realizada 22/03/2021 (fls. 274) Qualificação do(s) Bem (01) R$ 65.000,00 01 Pá carregadeira com concha - Volvo, traçada 4x4, cor amarela,
modelo L50D, ano 2002, com avarias (retrovisor, pneus ruins, para brisa quebrado, bomba injetora de diesel com defeito). Autos nº. 0000409-97.2018.5.09.0024 - 666ª ExFis
Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) União Federal (PGFN) (CPF/CNPJ 00.394.460/0137-15) End. Exequente Rua Marechal Deodoro , 555, 7º Andar, Centro,
Curitiba/PR CEP: 80.020-911 Adv. Exequente Karol Rogerio Zmjiewski Ribeiro Executado (a) (01) Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda EPP (CPF/CNPJ
04.348.601/0001-40) End. Executado(a) (01) Avenida Herminia Rolim Lupion , SN, Area 01, Morungava, Senges/PR CEP: 84220-000 Depositário Fiel (1) Vanessa Koso Oliveira End. da Guarda (01) Rua Herminia Rolin Lupion, s/nº, Parque Industrial, Senges/PR Penhora realizada 27/09/2018 (fls. 44)Qualificação do(s) Bem (01) 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 cubico em R$ 700,00. Autos nº. 000043172.2018.5.09.0666 – ATOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) JOAO MARIA DA SILVA (CPF/CNPJ 515.679.119-00) End. Exequente Rua Paraná, 546, Centro, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Exequente Marco Antonio Fogaca da Silva (OAB/SP 304420), Daniel Pereira Fonte BOA (OAB/PR 70335) Executado (a) (01) PALEGES
SOLUCOES EM EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - EPP (CPF/CNPJ 04.348.601/0001-40) End. Executado(a) (01) Rua Hermínia Rolim Lupion, s/n°, Parque Industrial I,
Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen (OAB/SP 287000) Executado (a) (02) CLEBERTON BORTOLUZZE & CIA LTDA (CPF/CNPJ
02.344.878/0001-70) End. Executado(a) (02) Hermínia Rolim Lupion, s/n°, Parque Industrial I, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen
(OAB/SP 287000) Executado (a) (03) T.E.M. IND E COM DE MADEIRAS LTDA - ME (CPF/CNPJ 06.134.920/0001-89) Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen (OAB/SP
287000) Executado (a) (04) ECOLOGIKA MOVEIS DE MADEIRAS REFLORESTADAS EIRELI - ME (CPF/CNPJ 04.038.981/0001-17) End. Executado(a) (04) Hermínia Rolim
Lupion, s/n°, Parque Industrial I, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen (OAB/SP 287000) Executado (a) (05) ILDA FERREIRA (CPF/CNPJ
467.351.609-59) End. Executado(a) (05) Rua: Campos Salles, 2.121, Casa, Jardim Claudina, Itararé/SP, CEP 18460-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior
(OAB/PR 22060) Executado (a) (06) MARIA IZABEL NOGUEIRA FERREIRA (CPF/CNPJ 296.709.408-00) End. Executado(a) (06) Rua Vereador Ismael Nunes da Silva, 81,
Casa, Morungava I, Senges/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior (OAB/PR 22060) Executado (a) (07) HAUZE KAPPKE MEDEIROS
(CPF/CNPJ 980.372.269-72) End. Executado(a) (07) Rua Vereador Basilio Costa, 146, Casa, Centro, Senges/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior (OAB/PR22060) Executado (a) (08) SINARA APARECIDA FERREIRA RAMOS BORTOLUZZE (CPF/CNPJ 017.708.909-12) End. Executado(a) (08) Rua: Manoel
Alexandre, 275, Casa, Senges/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior (OAB/PR22060) Executado (a) (09) CLEBERTOM BORTOLUZZE
(CPF/CNPJ 198.201.728-70) End. Executado(a) (09) Rua Manoel Alexandre, 275, Casa, Senges/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior
(OAB/PR22060) Executado (a) (10) LITA KAPPKE MEDEIROS (CPF/CNPJ 037.119.169-61) End.Executado(a) (10) Rua Vereador Basilio Costa, 146, Casa , Centro, Senges/PR,
CEP 84220-000 Adv. Executado Jose Carlos Mendonca Martins Junior (OAB/PR 22060) Depositário Fiel (1) CLEBERTON BORTOLUZZE End. da Guarda (01) Hermínia Rolim
Lupion, s/n°, Parque Industrial I, Sengés/PR, CEP 84220-000 Penhora realizada 16/12/2020 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 23.800,00 “28m³ de madeira de eucalipto deca
em estufa, aparelhada para cama box, nas medidas de 17mmx43mmx800mm a 2000mm e 17mmx64mmx800mm a 2000mm”. Avaliado o m³ em R$ 850,00. Autos nº. 000047965.2017.5.09.0666 – RTOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) João Maria Martins (CPF/CNPJ 809.596.529-49) End. Exequente Rua da Linha, 39, Vila São
Pedro, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Exequente Marco Antonio Fogaca de Silva (OAB/SP 304420) Daniel Pereira Fonte Boa. (OAB/PR 70335) Executado (a) (01) Neide
Marlene de Lima – ME. (CPF/CNPJ 12.651.482/0001-29) End. Executado(a) (01) Estrada Municipal, s/n, Parque Industrial III, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Executado
Alexandre Augusto de Jesus (OAB/PR 40.437) Executado (a) (02) Neide Marlene de Lima (CPF/CNPJ 980.970.679-00) End. Executado(a) (02) Rua Prefeito Durval Jorge, 162,
Centro, Sengés/PR, CEP 84220-000 Depositário Fiel (1) Neide Marlene de Lima End. da Guarda (01) Estrada Municipal – Barra, s/n, Distrito Industrial, Sengés/PR CEP:
84.220-000 Penhora realizada 12/04/2019 Qualificação do(s) Bem (01) R$ 16.000,00 01 Máquina Destopadeira, marca IKL, com 4 (quatro) motores de 7 CV (sete cavalos) , em
funcionamento e em bom estado de conservação. Autos nº. 0000784-49.2017.5.09.0666 - ATOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) Juramir Antonio dos
Santos (CPF/CNPJ 068.751.529-75) End. Exequente Rua Joaquim Carlos, 78, Distrito de Reianópolis, Sengés/PR, CEP 84220-000 Adv. Exequente Marco Antonio Fogaca da
Silva (OAB/SP 304420); Daniel Pereira Fonte Boa (OAB/PR 70.335) Executado (a) (01) C. C. Siqueira - Serraria - EPP (CPF/CNPJ 05.337.770/0001-48) End. Executado(a) (01)
Rua do Ginásio, s/n, Distrito de Reianópolis, Senges/PR, CEP 84230-000 Adv.Executado Adiel Pereira Claudino (OAB/PR 78.093) Executado (a) (02) Carlos Cesar Siqueira
(CPF/CNPJ 027.094.718-33) End. Executado(a) (02) Rua: Vereador Jairo dos Santos, 73, Sengés/PR, CEP 84220-000 Depositário Fiel (1) SIMONE BEATRIZ CORRÊA
(CPF:016.528.119-74) End. da Guarda (01) Rua do Ginásio, 100, Zona Rural de Reianópolis, Sengés/PR, CEP 84230-000 Penhora realizada 03/07/2019 Qualificação do(s) Bem
(01) R$ 20.000,00 01 Caldeira de ferro para secagem de madeira, modelo Maria Fumaça. Autos nº. 5106900-82.2003.5.09.0666 – ATSum Vara do Trabalho de Jaguariaíva/
PR Exequente (01) CRISTIANE BURATTO PONTES (CPF/CNPJ 036.178.359-02) End. Exequente Rua: Alameda Salim, 119, Jaguariaiva/PR, CEP 84200-000 Adv. Exequente
Roberto Balbela (OAB/PR33250) Exequente (02) ALVACIR FARIA DE PAIVA (CPF/CNPJ 339.012.449-72) End. Exequente Rua: Do Expedicionáro, 134, Jaguariaiva/PR, CEP
84200-000 Adv. Exequente Roberto Balbela (OAB/ Pr 33250) Exequente (03) GISELE VAZ REDUCINO CAMARGO (CPF/CNPJ 314.657.398-90) End. Exequente Rua: Angelo
dos Santos, 558, Itararé/SP, CEP 18460-000 Adv. Exequente Roberto Balbela (OAB/PR 33250) Executado (a) (01) CENTRO DE RECREACAO INFANTIL EVOLUCAO S/C
LTDA - ME (CPF/CNPJ 01.906.738/0001-85) End. Executado(a) (01) Rua: Moises Lupion, 257, Cidade Alta, Jaguariaiva/PR, CEP 84200-000 Executado (a) (02) MAIRA DE
MELLO (CPF/CNPJ 161.853.808-03) End. Executado(a) (02) Rua Aldo Sampaio Ribas, 456, Jaguariaíva/PR, CEP 84200-000 Adv. Executado Cesar Augusto Pessa Filho (OAB/
PR46560) End. da Guarda (01) Rua: Das Orquideas, 173, Jardim Samambaia, Jaguariaíva/PR, CEP 84200-000 Penhora realizada 15/03/2012 (fls.341) Qualificação do(s) Bem
(01) R$ 200.000,00 Imóvel objeto da Matrícula nº 5.807 do CRI de Jaguariaíva, com a seguinte descrição: uma casa contendo 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 2 banheiros, com
120 metros quadrados construídos em um terreno de 304,45 metros quadrados. Venda Ad Corpus. ÔNUS CONSTANTES DA MATRÍCULA: Matrícula - Bem nº 1 R-9/5.807 COMPRA E VENDA - Adquirentes: Bianor Correa de Moraes Junior e sua mulher Luciane Dias de Moraes, por compra feira à Pisa- Papel de Imprensa S.A. 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 Processo 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; e
Efetuem 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 leiloeiro 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 independentemente 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 contenha: 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;
e e) menção da existência de ônus, recurso ou causa pendente 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, 13 de setembro de 2021. Eu, Fernanda Lorenzet, Diretor(a) de Secretaria, o fiz expedir, conferi e subscrevi. ANTONIO
MARCOS GARBUIO JUÍZ(A) DO TRABALHO.

Jaguariaíva, 15 de setembro de 2021
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Uninter está entre os dez maiores
grupos de ensino superior do Brasil
A instituição já formou mais de 500 mil alunos e conquistou
o exterior com sua excelência educacional
O Grupo Uninter está na lista das mil maiores empresas brasileiras do ranking Valor 1000 e entre as dez maiores
instituições de ensino superior do Brasil. O Grupo completou em junho deste ano 25 anos de atividades dedicadas ao
desenvolvimento e transformação de pessoas por meio da
educação.
Sua história começou em 1996, quando o prof. Wilson Picler fundou o Instituto Brasileiro de Pós-Graduação
e Extensão (IBPEX), com o objetivo de oferecer cursos de
pós-graduação presencial para professores do ensino fundamental em Curitiba. Quatro anos depois, ele criou a Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER) com cursos
presenciais de graduação para todos os perfis de alunos.
Sempre inovando, em 2003, o grupo lançou seus primeiros cursos de educação a distância, sendo um dos pioneiros
no Brasil. Já no ano seguinte, criou a Faculdade de Tecnologia Internacional (Fatec Internacional) para oferecer cursos
tecnológicos, com o objetivo de ampliar ainda mais as oportunidades de educação.
Em 2006, o grupo criou sua própria editora, a Intersaberes e, em 2008, lançou a Solução Educacional Uninter,
material didático completo para o ensino fundamental, gasala de aula ou em laboratórios modernos.
nhador do Prêmio Jabuti.
Presencial: esta modalidade é oferecida somente nos
Em 2012, com a fusão da Facinter e Fatec, nasce oficialcampi de Curitiba/PR, isso porque o processo de aprendizamente o Centro Universitário Internacional Uninter, uma
gem ocorre com 100% da sua carga horária, presencialmendas únicas instituições de educação a distância (EAD) do
te, em sala de aula.
Brasil recredenciada com nota máxima pelo Ministério da
Educação (MEC). Além disso, o centro universitário conquistou o conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), divulLivros físicos e digitais
gado pelo MEC e, cerca de 27 cursos de graduação possuem
Ao invés de simples apostilas, os alunos recebem o menota máxima.
lhor conteúdo gratuitamente, impresso e digital. Também
Foi uma das primeiras instituições a oferecer a modalié possível acessar um grande acervo online dentro de uma
dade de educação a distância (EAD) no país. Também é pioplataforma exclusiva.
neira no lançamento de vários cursos de graduação e espePacote Office
cialização, sempre promovendo a formação acadêmica que
Todos os alunos recebem acesso gratuito ao melhor pao mercado de trabalho necessita e procura. Isso garante aos
cote online de ferramentas do
alunos formados pelo Centro
mundo.
Universitário altos índices de
Plataforma digital
empregabilidade e aprovação
Estrutura Uninter
Dentro de um ambiente
em concursos públicos.
virtual de aprendizagem moAtravés de diversas iniColaboradores: 1600 funcionários nas áreas adminisderno, cada estudante pode
ciativas, a instituição protrativa e acadêmica.
acessar sua situação acadêmove um ensino superior
Alunos formados: mais de 505 mil alunos formados.
mica, tirar dúvidas, particidemocrático, permitindo que
Alunos ativos: mais de 300 mil alunos atualmente.
par de eventos online, entre
o conhecimento chegue às
Cursos: mais de 400 cursos entre graduação, pósoutras atividades.
mais diferentes classes so-graduação, mestrado, doutorado e extensão
Cursos de inglês gráciais e aos lugares mais remoMetodologia de ensino: presencial, EAD, semipresentis
tos do Brasil, aliando qualicial e telepresencial.
Cada aluno matriculado
dade educacional, tecnologia
Polos: 700 polos de apoio presencial para alunos da
pode
aprender um novo idioe valores justos.
EAD distribuídos de norte a sul do Brasil, além de
ma
100%
online para turbiA qualidade do ensino
Estados Unidos, Europa e Ásia.
nar o currículo.
oferecido pela instituição é
SIANEE
garantida pelo seu corpo doO Serviço de Inclusão e
cente, formado por 80% de
Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais
mestres e doutores, pela tecnologia empregada em todo o
Especiais oferece tratamento adequado e empático a alunos
processo de aprendizagem dos alunos e pelo desenvolvicom deficiência.
mento de metodologias ágeis que dinamizam a formação
Laboratórios portáteis
para o mercado de trabalho.
Diversos cursos da Uninter contam com ferramentas
Para seu chanceler e fundador, Wilson Picler, a Uninter
completas que auxiliam na elaboração de trabalhos e oué uma instituição que tem como diferenciais a qualidade e
tros experimentos práticos sem sair de casa. Os laboratóa inovação. “Poder transformar vidas com geração de emrios portáteis são compostos por assessórios de atividades
pregos e capacitação de milhões de pessoas pelo mundo é
profissional. Entre os cursos beneficiados com esses equipao propósito da minha existência. E por ter idealizado esse
mentos estão: Engenharia, Design Gráfico, Física, Química,
empreendimento, essa grande reunião de valores humanos,
Jornalismo, entre outros.
sinto-me extremamente realizado e grato por todos que
Prêmios e reconhecimentos
confiaram e embarcaram nessa empreitada”, completa o
Desde 2009, e por doze anos consecutivos, a Uninter é a
presidente do Grupo Uninter.
marca mais lembrada em educação a distância do Brasil no
Prêmio Top Educação.
Em 2018, foi eleita a melhor instituição de educação a
distância do Brasil, segundo a revista britânica Corporate
Vision.
Com os avanços da tecnologia, a Uninter desenvolveu
É a única instituição de educação a distância com aluno
métodos capazes de se adaptar à rotina dos alunos. Todos
vencedor do Prêmio Santander Empreendedorismo 2014.
os conteúdos podem ser acessados de smartphones, compuDuas vezes vencedora do Prêmio Jabuti, considerado o
tadores ou tabletes, fazendo qualquer lugar o seu ambiente
Oscar da literatura brasileira (2015, pela Editora InterSabede estudos. Aulas dinâmicas e conteúdo disponível em dires, e 2010, pela Editora Uninter – IBPEX).
versos formatos, o aluno também conta com suporte on-line
Em 2014, foi eleita a melhor instituição em educação a
e presencial.
distância do Brasil pela Associação Brasileira dos EstudanEAD: modalidade na qual a Uninter é uma instituição
tes de Educação a Distância (ABE-EAD).
referência. Por meio de uma plataforma virtual intuitiva, o
Foi a vencedora do Prêmio Reclame Aqui 2020 de mealuno assiste às aulas quando e onde quiser, seguindo a sua
lhor atendimento do Brasil, na categoria Educação – Uniprópria rotina.
versidades e Faculdades.
Ao vivo telepresencial: nesta metodologia, aplicada
Em 2020, a Uninter se tornou uma das 10 empresas de
sobre o modelo de ensino a distância, as aulas são realizadas
maior destaque do Brasil, segundo o Prêmio Valor 1000 (caao vivo, quatro vezes por semana. A ideia é permitir que o
tegoria Educação e Ensino), do Jornal Valor Econômico.
aluno tenha a experiência da sala de aula, sem precisar estar
A Uninter também recebeu o Prêmio Sesi ODS 2020 e
nela de fato, interagindo e tirando dúvidas em tempo real.
agora faz parte do importante grupo de 200 organizações
Semipresencial: já nesta metodologia, que também
paranaenses que assumiram o protagonismo na realização
tem como base a EAD, há uma mescla entre aprendizagem
de boas práticas para a prevenção e combate à Covid-19.
da teoria a distância com práticas presenciais, dentro da

Vantagens de ser aluno Uninter
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Fatos Históricos
Aniversário
Jaguariaíva: 198 anos de história! Jaguariaíva comemora 198 anos nesta
É admirável e rica a história de Jaguariaíva, surgida
às margens do histórico Caminho do Viamão, na região
dos Campos Gerais. O nome
da cidade é referência ao
Rio Jaguariaíva que corta o
município e tem sua origem
na língua tupi-guarani, que
significa: “rio da onça brava”. Originária do tropeirismo destacou-se o nome do
coronel Luciano Carneiro
Lobo, que no final do século
XVIII adquiriu a então fazenda Jaguariaíva, propriedade rural que deu origem
ao atual município. Quando
em 15 de setembro de 1823 a
então Fazenda Jaguariaíva,
pertencente à Vila de Castro foi elevada à categoria
de FREGUESIA por meio do
alvará imperial assinado por
Sua Majestade, o Imperador
Dom Pedro I.
Posteriormente no início do século XX, a pacata
localidade assistiu ao desenrolar do progresso com
a instalação da ferrovia. Era
o memorável trem de ferro, a invenção mais fascinante do século chegando;
atraindo pessoas, negócios
e melhorias urbanas. Era a
sempre lembrada Maria Fumaça apitando para um futuro promissor deste rincão
paranaense.
Da instalação da ferrovia,
foram atraídos inúmeros in-

quarta com programação especial

vestimentos em Jaguariaíva,
como as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, que
aqui se instalaram na década de 1920. Incrementaram
a economia local instalando
um parque fabril com um
grande frigorífico. As indústrias, localizadas atrás da estação, direcionaram o centro
comercial do município para
esta localidade, compondo o
espaço com hotéis, restaurantes, agências bancárias
e até uma nova igreja tudo
para atender a população
que agora se formava nesta
nova parte da cidade.
Ainda neste contexto o
município vivia ao ciclo da
madeira na região do Sertão
de Cima, eram as matas de
araucária derrubadas para
o uso comercial e industrial.

Nos anos seguintes, devido aos incentivos fiscais do
governo federal para o desenvolvimento florestal no
país, foi plantado um novo
parque florestal de pinus
com mais de 160 mil hectares, o que atraiu na ocasião
a maior e primeira fábrica de
papel imprensa do país, a ela
sucederam-se outros valiosos empreendimentos todos
para exploração do ramo da
madeira, criando assim um
polo industrial madeireiro
que agrega hoje inúmeros
valores às florestas de Jaguariaíva e beneficia a economia local.
Rafael Gustavo Pomim
Lopes - O autor é Historiador e membro da Academia
de Letras dos Campos Gerais.

Nesta quarta-feira, 15,
o município completa 198
anos de elevação à categoria de Freguesia. E para
comemorar o marco inicial
da história de Jaguariaíva,
a administração municipal,
através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer (SMECEL),
via Departamento de Cultura, preparou solenidades
especiais, adaptadas aos
protocolos sanitários de
enfrentamento da pandemia.
A programação inicia
às 07h, quando ocorre a
Alvorada Tropeira, com a
participação do Clube dos
Tropeiros “Alma sem Fron-

teira”. O ato, que simboliza
as origens tropeiristasde
Jaguariaíva, ocorre no Parque do Bairro Jardim Matarazzo, próximo ao lago do
local.
Às 8h os participantes
da Alvorada Tropeira seguem em cavalgada pelas
principais ruas da cidade,
até chegar à Praça Izabel
Branco. Em frente à praça,
que leva o nome de uma
das benfeitoras do município, ocorre o Ato Cívico,
com a presença da prefeita
Alcione Lemos e autoridades municipais.
O hasteamento dos pavilhões, saudações das autoridades, apresentações

culturais de alunos da rede
municipal de educação e
bênção ecumênica será
feito em frente ao Centro
Administrativo
Prefeito
Otélio Renato Baroni (prédio novo da prefeitura). O
ato cívico será transmitido
ao vivo pela página da Prefeitura Municipal na rede
social Facebook, pela Secretaria de Comunicação
Social (SECOM).
Ainda em comemoração
ao aniversário do município haverá entregas oficiais
do Departamento Municipal de Segurança Pública e
do Espaço Feira Verde, nos
dias 16 e 17, respectivamente, às 14 horas.

