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 Cotidiano

giro rápido

Corpo é achado às 
margens da PR-151 

Milos é absolvido 
em caso de violência 

Um homem foi localizado sem vida 
dentro de uma plantação de milho 
na PR-151, sentido Palmeira – apro-
ximadamente 1 km para frente da 
entrada do Guaragi - na tarde da 
última terça-feira (29). Equipes da 
Polícia Militar (PM), Polícia Civil, 
Instituto Médico Legal (IML), Crimi-
nalística e Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) estive-
ram no local realizando os primei-
ros atendimentos. Segundo as infor-
mações iniciais, uma pessoa estaria 
caminhando pela região quando lo-
calizou o corpo do homem. 

O técnico do Novo Basquete Ponta 
Grossa (NBPG), Miloslav Alexander 
Halsberger, foi absolvido das acusa-
ções contra ele sobre a situação que 
teria agredido a sua companheira, 
em 24 de agosto de 2021. Na ocasi-
ão, o treinador chegou a ser preso 
pela Polícia Militar (PM) e encami-
nhado à 13ª Subdivisão Policial (13ª 
S.D.P.) de Ponta Grossa. Em decisão 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná (TJ-PR) - comarca de Ponta 
Grossa, Milos foi somente condena-
do por resistir a prisão – uma pena 
de 17 dias de serviço comunitário. 

Foto: Divulgação 

Bombeiros salvam 6 pessoas 
em deslizamento na BR-376 

Situação mobiliza equipes de 54 bombeiros, que trabalham há mais 
de 18 horas ininterruptas. Rodovia está interditada nos dois sentidos 

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná atualizaram as informações das buscas e 
confirmaram que seis pessoas foram resgatadas com vida. Infelizmente duas pessoas morreram 
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E quipes do Corpo de Bombeiros 
Militar do Paraná continuam o 
atendimento à ocorrência de 

deslizamento havida no km 669 da 
Rodovia BR-376, na Serra do Mar, lito-
ral paranaense. Grande quantidade de 
terra, vegetação e detritos deslizaram 
sobre as pistas da rodovia na noite da 
última terça-feira (28), após um gran-
de acumulado de chuvas registrado. 

Até o momento não há informa-
ções sobre a quantidade total de víti-
mas e veículos envolvidos. Seis pesso-
as foram resgatadas com vida e duas 
em óbito. São 54 bombeiros  traba-
lhando nas duas frentes há mais de 
18 horas ininterruptamente. A rodovia 
está interditada nos dois sentidos e 
não há previsão para liberação. 

As atividades desenvolvidas na úl-
tima terça-feira (29), procuraram avali-
ar o cenário após o nascer do dia, apro-
veitando a luz natural para verificar a 
real dimensão da área afetada. 

 
ORGANIZAÇÃO 
Duas frentes foram montadas: 

uma ao norte e outra ao sul, com o 
objetivo de atuarem em conjunto na 
busca por vítimas, tentando encontrar 
vias de acesso sobre a terra ainda en-
charcada para acessarem os veículos 
visíveis. O trabalho realizado consis-
te em realizar as avaliações e avançar 
com cautela para que as demais ações 
possam ser feitas sem aumentar a gra-
vidade do que já ocorreu, removendo 
materiais para chegar aos veículos. 

RODOVIAS 

Ida ao litoral requer uso de desvios 
No momento, o único trajeto disponível para acessar o litoral paranaen-
se é pela BR-116, sentido Rio Negro, e daí seguindo para Joinville, antes 
de retornar ao Paraná, passando por Garuva. O Departamento de Estra-
das de Rodagem do Paraná (DER-PR) recomenda que, caso seja possí-
vel, os usuários evitem se deslocar rumo ao Litoral paranaense enquan-
to a situação não é amenizada, uma vez que a previsão de mais chuvas 
está mantida pelos próximos dias, o que, além de agravar a situação, pre-
judica os serviços de recuperação das rodovias. Diante desse cenário, o 
Governo do Paraná criou um gabinete de crise para atender as solicita-
ções na tragédia registrada no litoral paranaense. 

Ao mesmo tempo, foram mobi-
lizados profissionais de geotécnica 
da Associação Brasileira de Mecâni-
ca dos Solos – ABMS, pela Coorde-
nadoria Estadual de Defesa Civil. A 
análise desses técnicos é essencial 
para direcionarem os bombeiros mi-
litares na atuação para a remoção de 
parte do solo que está sobre as pis-
tas e veículos, para que seja possível 
realizar o trabalho com a máxima se-
gurança possível. 

 
DESAPARECIDOS 
Familiares e amigos de pesso-

as que eventualmente possam ter 
desaparecido nesse local podem 
entrar em contato com a Cen-
tral de Atendimento disponibiliza-
da pela Polícia Científica, pelo tele-
fone (41) 3361-7242. O serviço é 24 
horas. Além disso, outras informa-
ções sobre o evento podem ser ob-
tidas pelos telefones da Centro de 
Operações Cidade da Polícia 0800-
282-8082. 

 
ATENDIMENTOS 
As chuvas intensas também cau-

saram inundações, enxurradas e ala-
gamentos em outros municípios do 
Litoral e da Região Metropolitana 
do Estado do Paraná. Um boletim 
divulgado às 12h30 da última ter-
ça-feira (29), pela Defesa Civil, mos-
tra que 680 pessoas foram atingi-
das pelas ocorrências ocasionadas 
pela chuva, sendo que 474 estão de-
salojadas e 24 desabrigadas, e 122 
casas foram danificadas. As ocorrên-
cias foram registradas em Campina 
Grande do Sul, Morretes, Quatro Bar-
ras e São José dos Pinhais. 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa

 credenciamento de professores da área de Educação Física para atuação por tempo 
determinado no Projeto Total Wellness - UEPG.

 30 de novembro a 14 de dezembro de 2022.

processo de credenciamento poderá ser obtido no link https://www.fauepg.org.br/editais/
Ponta Grossa, 29 de novembro de 2022. Sinvaldo Baglie - Presidente da FAUEPG

 torna público que recebeudo Insti-
tuto Água e Terra, a Licença Prévia - LP, com validade de 05 anos, para Serviços funerários com 
tanatopraxia, Rua XV de Novembro, nº 945, Centro, Ipiranga - PR.

, torna público que irá requererao 
Instituto Água e Terra, a Licença de Instalação para Serviços funerárioscomtanatopraxiaaserim-
plantadanaRuaXVdeNovembro,nº945, Centro, Ipiranga - PR.

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO N.º 309-2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 039-2022

PROCESSO N.º 284-2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. CON-
TRATADA: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁ-
QUINAS - EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 
22.087.311/0001-72. OBJETO: REVISÕES PREVENTI-
VAS DE 250, 500, 750 E 1000 HORAS EM ESCAVADEI-
RA HIDRÁULICA MARCA XCMG MODELO XE22BR 
E MOTONIVELADORA XCMG MODELO GR1803BR.
VALOR TOTAL: R$ 96.946,00 (NOVENTA E SEIS MIL 
NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS). PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 18/11/2022 À 17/11/2023. LUCAS 
MACHADO RIBEIRO – PREFEITO MUNICIPAL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 038/2022

PROCESSO Nº 281/2022
Fundamentado na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
com base no Art. 25, RATIFICO a inexigibilidade de licita-
ção para aquisição de placas veiculares, conforme requeri-
mento da Secretaria Municipal de Obras e parecer jurídico.  
Contratada: LE FABRICA DE PLACAS PARA VEICU-
LOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N.º 34.308.281/0001-66.
Contratante: MUNICÍPIO DE RESERVA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULARES DO 
TIPO MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
Valor: R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).

Reserva-PR, 17 de novembro de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 039/2022

PROCESSO Nº 284/2022
Fundamentado na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, com base 
no Art. 25 § I, RATIFICO a inexigibilidade de licitação para contra-
tação de serviços de revisão preventiva em equipamento XCMG, 
conforme requerimento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Públicos, Transportes e Habitação e parecer jurídico.  
Contratada: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
- EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 22.087.311/0001-72.
Contratante: MUNICÍPIO DE RESERVA.
Objeto: REVISÕES PREVENTIVAS DE 250, 500, 750 E 
1000 HORAS EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MAR-
CA XCMG MODELO XE22BR E MOTONIVELADORA 
XCMG MODELO GR1803BR.
Valor: R$ 96.946,00 (noventa e seis mil novecentos e qua-
renta e seis reais).

Reserva, 18 de novembro de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

LEI Nº 1315/2022.
SUMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA MUNICIPAL E INTERMU-
NICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A CAMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte,

L E I
Art. 1º - Fica o Município autorizado a conceder auxílio no transporte de mudança municipal e intermunicipal, para famílias que não 
possuem condições de permanecer residindo em Reserva, visando o retorno a seu Município de origem.
Parágrafo único.  A concessão do auxílio de que trata esta Lei é única e exclusivamente para o transporte de móveis e utensílios de 
uso doméstico, sendo vedada a utilização para transporte de pessoas, materiais de construção, animais, plantas, veículo automotor, 
máquinas industriais e equipamentos.
Art. 2º - São critérios para acesso ao auxílio:
I.Se cadastrar junto a Secretaria Municipal da Assistência Social, informando o motivo da solicitação e passar por avaliação de 
servidor (Assistente Social);
II.Apresentar junto a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, requerimento assinado pelo servidor (Assis-
tente Social) da Secretaria de Assistência Social 
Art. 3º

-

Parágrafo único.  A relação dos bens será previamente conferida por servidor público da Secretaria Municipal de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, antes do acondicionamento e carregamento dos mesmos.
Art. 4º - O transporte deverá ser efetuado no sistema direto e exclusivo (porta a porta), com a carga e descarga, desmontagem e 

interessado evitando avarias.

da mudança.
Art. 5º - Para o auxílio no transporte de mudança intermunicipal será utilizado veículo próprio do Município, limitada a carga em 
até 25,00 m³ (vinte e cinco metros cúbicos)
Parágrafo único.  É vedado o pagamento de combustível para veículo particular.
Art. 6º - O acesso ao transporte de mudança é único sendo vedada a utilização por mais de uma vez pela mesma família.
§ 1º - No caso de desistência do auxílio, deverá o requerente, solicitar o devido cancelamento por escrito.

§ 3º - Na impossibilidade de conseguir o contato via telefônico, por estar com o número incorreto ou desligado, a mudança poderá 
não ser realizada.
Art. 7º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 18º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL 26 DE MARÇO, em 29 de novembro de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
DIVISÃO DE APOIO À EXECUÇÃO 
ATSum 0000071-26.2018.5.09.0024 
AUTOR: DANIELI RIBEIRO TARGA
RÉU: GEMA GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA E OUTRAS

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO DE VENDA DIRETA

Raimundo Magalhães de Moraes, Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular, Matrícula JUCEPAR 678 com determinação do MM. Juiz da DIVISÃO DE APOIO 
À EXECUÇÃO Descrição dos bens: Área de terreno nº. ½ (um 

BENFEITORIAS 
CONSTATADAS: Almoxarifado/mecânica: 

Alojamento: 

Barracão 01: 
Barracão 

02: 
Casa antiga (arquivo morto): 

Complexo de barracões 01: 

Complexo de barracões 02: 

Escritórios: 
Guarita: 

Refeitório: 
Banheiro: 

Avaliação total das Benfeitorias: Avalio o Imóvel 
e suas Benfeitorias em R$32.343.350,00 (trinta e dois milhões trezentos e quarenta e três mil e trezentos e cinqüenta reais).
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
processuais e do leiloeiro.

.


