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Cotidiano
PUBLICAÇÃO LEGAL

EDITAL DE CITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA
DISCRIMINATÓRIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO
IMÓVEL “MOCOCA” – MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA/PR.
Área: 717.2169 hectares.
OCUPANTES: LICEU MACHADO CHAVES; ADALTO
CASTURINA DA SILVA; PEDRO DOS SANTOS RODRIGUES; MARIO
DOS SANTOS LOPES; ADELAINE MACHADO RODRIGUES;
JEFFERSON VIDAL BENÍCIO; JOÃO REGINALDO DOS SANTOS ;
IRANI APARECIDA MARTINS SOARES ; GILBERTO CAMPOS DOS
SANTOS E OUTRA; CEMITÉRIO MUNICIPAL; JOSÉ DA SILVA
ALVES; HELENA SILVA E SOUZA; MARIA ALVES DE FRANÇA;
MARINHO DE SOUZA BUENO; PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS ;
AMARINHO COSTA DOS SANTOS; VILSON APARECIDO GARCIA;
VILSON APARECIDO GARCIA; ANGELINO DE SOUZA CHELIS E
OUTRO; PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS; AMARINHO COSTA
DOS SANTOS; JOÃO PROENÇA DE FREITAS; ROSANGELA
DOMINGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA; JOÃO MARIA DOS
SANTOS; ARILDO OLIVEIRA DE SOUZA; JOSIANE PROENÇA DE
SOUZA RODRIGUES; JOÃO CASTORINO MACHADO DE SOUZA;
JOÃO FREITAS DE PROENÇA; GILSON DOS SANTOS CHELIS;
JULIO FREITAS DE PROENÇA; JOÃO FREITAS DE PROENÇA;
ADILSON DOS SANTOS CHELIS; EDISON APARECIDO CHELIS
BOAVENTURA;MARLENE BOAVENTURA CHELIS; MARINHO DE
SOUZA BUENO; SILAS FOGAÇA DA SILVA; SEBASTIÃO DA SILVA
BUENO; JOÃO MARIA BERNARDES CHELES; ANTONIO
BERNARDES CHELIS; MIGUEL BERNARDES CHELIS; JOSÉ DO
VALE GONÇALVES; DAVID COSTA DE OLIVEIRA.
CONFRONTANTES: PEDRO ALVES BENÍCIO; MAILSON
BERNARDES DA SILVA; APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA;
ALVARO DE OLIVEIRA MATTOS; EUCLIDES BUENO DA SILVA;
RESERVA INDIGINA DA FUNAI; ANTONIO LEOPOLDO DOS
SANTOS; GILBERTO CAMPOS DOS SANTOS; LUIZ EDUARDO DA
SILVA.
Inicialmente, convém registrar que a Lei Estadual nº 20.070, de 18 de
dezembro de 2.019 e o Decreto 3.813 de 9 de janeiro de 2.020, que extinguiu
pela incorporação o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná –
ITCG e o Instituto das Águas do Paraná – AGUAS – PR, e à transferência
das atribuições dessas entidades à autarquia Instituto Ambiental do Paraná –
IAP, de que trata a Lei Estadual nº 10.066, de 27 de julho de 1.992 e o
Decreto Estadual 11.977/2.022 que passou a se denominar INSTITUTO
ÁGUA E TERRA, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo – SEDEST, a partir de 1º de janeiro de 2.020.
Isto posto, o INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT, através do assessor
técnico e da advogada pública, que subscrevem a presente, conforme
designação do seu Diretor-Presidente, por meio da Portaria nº 313, de 15 de
Setembro de 2022, fazem saber, aos acima mencionados, que ficam
designados os dias 29 e 30 de novembro, às 09:00 horas, na Capela São
Sebastião Natingui, bairro Natingui, município de Ortigueira/PR., para
realização da audiência de instalação dos trabalhos de discriminação
administrativa do imóvel denominado “Mococa”, com área 717.2169
hectares, situado no município de Ortigueira/PR.
Ficam convocados a comparecer as pessoas acima mencionadas, ou seus
representantes legais, munidos dos documentos pessoais e das áreas que
ocupam sobre o Imóvel acima mencionado, caso possuam, para prestar
depoimentos, apresentarem títulos e documentos, podendo arrolar
testemunhas, prestar informações que digam respeito aos seus interesses, a
localização e valor estimado da área que julguem proprietários ou ocupantes,
da quantidade e valor das benfeitorias, culturas e criações, confrontações e
nome dos respectivos confrontantes.
Por fim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado e publicado
na forma da Lei. Eu, Sigmar Sérgio Radke Júnior, assessor técnico do IAT e
Ednéia Ribeiro Alckamin, advogada pública, mandamos expedir e
subscrevemos o presente.
Curitiba, 29 de outubro de 2022
Sigmar Sergio Radke Júnior
Assessor Técnica
Instituto Água e Terra

Ednéia Ribeiro Alckamin
Advogada Pública OAB/PR 12346
Instituto Água e Terra

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 115/2022 – Processo n.º 031088 – GMS PE nº
2315/2022; Objeto: Aquisição de mangueira para perfurador
pneumático, elemento filtrante de carvão ativado, bombona e pano
descartável multiuso para o Hospital Universitário Regional dos
Campos Gerais. Valor máximo: R$ 141.428,10. Recebimento das
propostas: até 09h00min de 02/12/2022. Início da Sessão Pública: às 10h00
de 02/12/2022. O edital e seus anexos com as especificações detalhadas do
objeto, bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser
consultados no site www.licitacoes-e.com.br (n.º da Licitação: 974498).
Ponta Grossa, 18 de novembro de 2022.
Patrícia Machado dos Santos, Pregoeira

Ranking coloca UEPG
entre as melhores da
região Sul do Brasil
Classificação é publicada anualmente pela revista americana US
News & World Report; Universidade é a 40º melhor do Brasil
Foto: Divulgação
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A

s universidades estaduais
de Londrina (UEL), Maringá
(UEM) e Ponta Grossa (UEPG)
estão no ranking internacional Melhores Universidades Globais 20222023, publicado anualmente pela revista americana US News & World
Report (USNWR). A pesquisa avaliou
2.165 instituições de ensino superior
de 95 países em cinco continentes. Ao
todo, foram classificadas 114 universidades da América Latina (AL), públicas e privadas, sendo 52 do Brasil.
As três universidades ligadas
ao Governo do Paraná são consideradas as melhores estaduais da
Região Sul do Brasil. Na liderança
do grupo, a UEL está classificada
no ranking como a 35ª nacional e
a 72ª latino-americana. A instituição ocupa a posição global 1.438,
com destaque em duas áreas do conhecimento: Medicina e Ciência e
Tecnologia de Alimentos.
Na sequência, a UEM figura em
36º e 73º lugar no Brasil e na América
Latina, respectivamente. No mundo,
a universidade ocupa a posição 1.452,
com resultados significativos em Medicina, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Ciências Vegetais e Animais.
NO CONTINENTE
A UEPG fecha a lista das estaduais paranaenses classificada
como 40ª nacional e 82ª latinoamericana. A instituição está na
posição global 1.678, destacada no
campo das Ciências Agrárias, em
um grupo seleto com outras 12 universidades brasileiras.
A pró-reitora de Pesquisa e PósGraduação da UEL, professora Silvia Márcia Ferreira Meletti, reforça o
papel das universidades na produção

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) integra o ranking
junto com outras cinco instituições de ensino paranaenses

DESEMPENHO

UTFPR também garante destaque
Entre os critérios para a elaboração do ranking estão colaboração internacional; conferências científicas; impacto de citações; percentual do total de publicações entre os artigos mais citados; quantidade de livros e artigos acadêmicos publicados; e reputação global e regional de pesquisa. Também aparecem
no ranking a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR). Essas três paranaenses ocupam o 12º, 37º e 32º lugares no País e a
22ª, 77ª e 65ª colocações na América Latina, nessa ordem.

científica e tecnológica. “O reconhecimento nesses rankings internacionais é resultado da dedicação exclusiva e do emprenho de pesquisadores,
professores e estudantes das universidades paranaenses, que contam com
profissionais altamente qualificados
para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação, comprometidas com a formação contínua de
novos pesquisadores”, afirmou.

CRITÉRIOS
A metodologia da revista americana US News & World Report
abrange 13 indicadores baseados
em dados fornecidos pela empresa
anglo-americana Clarivate e a plataforma Web of Science, cujos serviços incluem análises e acesso a
bancos de dados de periódicos acadêmicos, anais de conferências e outros documentos.

Megaoperação prende criminosos
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma operação mobilizou equipes da Polícia Civil em Ponta Grossa na manhã dessa sexta-feira (18).
Segundo informações da corporação,
seis mandados de busca e apreensão
e dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos na região da
Vila Nova. Suspeitos alvos da operação são investigados por furtos e roubos ocorridos nas regiões da Vila Estrela, Jardim Carvalho e Ronda.
Um dos presos, 36 anos, é suspeito da prática de furtos a residências e,
de acordo com a Polícia Civil, possui
extensa ficha criminal em situações
como envolvimento em casos de falsidade ideológica, furto simples, furto
qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O segundo, 26 anos, recentemente teria participado do roubo a uma farmácia na avenida Balduíno Taques;
ele teria cometido o crime com uma
arma de fogo e na companhia de uma
mulher, também identificada pela po-

Presos têm 26 e 36 anos e são suspeitos de crimes em várias regiões
da cidade; além disso, seis mandados de busca foram cumpridos

lícia. A suspeita, por sua vez, não teve
a prisão decretada pela Justiça.
Delegado responsável pelas investigações, Maurício Souza da Luz
destaca que, mesmo com as prisões
nesta sexta, “as investigações prosse-

guem para identificar outras vítimas,
bem como receptadores de objetos
subtraídos”, ressalta. Além dos suspeitos presos, o itens apreendidos nos demais mandados cumpridos foram encaminhados à 13ª Subdivisão Policial.

