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RELIGIOSIDADE
Feriado de 
Corpus Christi 
será celebrado 
sem tapetes 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Prefeituras 
notificam  
servidores 
irregulares 

Cidades 06

RIO AZUL 
Município 
inicia projeto de 
melhorias nas 
estradas rurais 

Cidades 09

Cidades 07

REBOUÇAS À PR-364
Governo assina 
decreto de 
estadualização 
de estrada 

Cidades 05

Infelizmente, na quinta-feira (04), tivemos a confirmação da 
primeira morte por Covid-19, de um paciente da 4ª Regional de 
Saúde, um homem de 49 anos, de Fernandes Pinheiro, que estava 
internado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 
em Ponta Grossa, que é o hospital de referência para tratamentos 
de casos graves da doença na região. Até o momento, os municípios 
têm mais de 50 casos confirmados, e com a realização dos testes 
rápidos este número tende a aumentar. 

Cidades  08

LUTO

Região 
registra 

primeiro 
óbito por 

Covid-19

RESTAURAÇÃO
Teixeira Soares 
reforma prédio 
antigo e destina 
à Câmara
Cidades 11

Cidades 07

CULTURA POLONESA
Inscrições para 
ofi cinas de 
artesanato estão 
abertas em Irati

Cidades 09 Cidades 13

TEIXEIRA SOARES
Saneamento 
básico chega a 
localidade de 
Mangueirinha

PRUDENTÓPOLIS
Novo Decreto 
determina
lockdown aos 
domingos 
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REGIÃO

Casos ativos 
estão em queda 

Na segunda-feira (14), a Prefeitura de Irati inicia a entrega dos Cartões Prato Cheio, 
e será feita pelas equipes dos CRAS do município. Há um cronograma para seguir e não 
gerar aglomerações nos locais. O benefício é de R$ 150, por três meses.

Os casos ativos de Covid-19 começaram a 
diminuir neste mês. Na região, a curva está 
decrescente, a redução foi de cerca de 56%. 
Rio Azul teve uma queda considerável, o tra-
balho integrado da equipe, alinhado a outras 
ações, teve resultado positivo, assim como as 
medidas dos municípios da Amcespar, que 
tiveram efeito contra a proliferação do vírus. 

Cidades  06

Cidades 05

ALIMENTAÇÃO

Cartão Prato Cheio
começa a ser entregue
na segunda em Irati
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Casos ativos diminuem, mas 
pandemia não acabou 

Esta semana, a nossa matéria principal 
traz a situação da Covid-19 nos municípios 
da região da Amcespar. Depois de passar por 
mais de um mês crítico, o cenário começa a 
mudar, e os moradores veem os casos ativos 
baixarem. 

A pandemia não acabou, e está longe de 
encerrar, mas a situação começa a ficar mais 
controlada. Com os casos ativos em menor 
número, é mais fácil para o setor de saúde 
tratar os pacientes e tem mais alívio nos lei-
tos dos hospitais, o que é uma preocupação 
quando a onda do vírus chega. 

Para mudar a situação, os municípios ado-
taram medidas mais restritivas que deram 
resultado, os casos começaram a diminuir, 
e com isso controlar as mortes. É isso que as 
cidades querem, que as pessoas não tenham 
o agravamento da doença e não percam mais 
ninguém para o vírus. 

Maio foi o pior mês para os municípios, 
os casos aumentaram muito rápido e muitas 
pessoas faleceram em decorrência da doença. 
Irati registrou o maior número de contami-
nados, foram 2.307 pessoas, e 63 óbitos, entre 
jovens, adultos e idosos, o que comoveu e 
assustou a população. 

Depois de um mês caótico, com o sistema 
de saúde em colapso, é possível respirar, mas 
sem deixar os cuidados. Ao todo, a região teve 
56% de diminuição.  Rebouças registrou a 
maior queda de casos ativos, foram 82%. Logo 
em seguida aparece Rio Azul ,com uma dimi-

nuição de 78%, seguindo de Guamiranga 
com 75%, Teixeira Soares com 66%, Mallet 
com 63%, Irati com 58%, Fernandes Pinhei-
ro com 57% e Prudentópolis com 46%. Im-
bituva e Inácio Martins não tiveram uma 
baixa considerável, mas diminuiu, foram 
28% e 20%, respectivamente. 

Rio Azul foi um dos municípios que 
mais teve baixa nos casos ativos, foram 
78%. A equipe destaca o trabalho integra-
do, o monitoramento que foi essencial 
para essa redução.

Assim como Inácio Martins, Rio Azul 
vai implantar o uso de pulseiras de iden-
tificação para pacientes com suspeita e 
positivados da Covid-19, e isso vai somar 
as medidas já adotadas, vai ajudar a exigir 
que a pessoa cumpra o isolamento, pois 
é fundamental para este momento. Irati 
também tem o projeto de Lei, mas ainda 
será votado pela Câmara de Vereadores 
nas próximas sessões. 

Com a baixa nos casos, os decretos 
devem flexibilizar medidas, mas não sig-
nifica que a população deve deixar os cui-
dados. A prevenção é a única forma de não 
ser contaminado, o uso da máscara, álcool 
gel e o distanciamento social continuam. 
Os leitos dos hospitais de referência conti-
nuam em alta, ainda em 95%. É o momento 
de prevenir para não haver mais situações 
como a que passamos. Só assim mais vidas 
poderão ser salvas.  

UM NOVO ILUMINISMO

A humanidade vive às margens de um dilema: resga-
tar os paradigmas da ciência, da razão, do humanismo 
ou derrubar os ideais do Iluminismo, dando impulso 
aos tribalistas, com sua visão retrógrada, postura au-
toritária, culto ao passado e desprezo pelos avanços 
proporcionados pelo conhecimento.

Norberto Bobbio, em O Futuro da Democracia, já 
fizera o alerta sobre a era da insídia, das ciladas, que 
se fortalece com as promessas não cumpridas pela 
democracia, e aponta para a necessidade de um “novo 
contrato social, capaz de administrar as paixões do 
indivíduo, regular e coordenar seus interesses e satis-
fazer suas necessidades. Já Steven Pinker argumenta 
na direção de um Novo Iluminismo, obra em que prega 
a defesa da razão e da ciência.

O fato é que a sociedade global está à procura de uma 
bússola que indique o rumo dos ventos que a conduzirão 
a uma vida melhor. A credibilidade nas instituições de-
sabou. A harmonia na tríade do Poder, arquitetada pelo 
barão de Montesquieu, dá lugar a tensões intermiten-
tes, bastando olhar para o caso brasileiro, onde o Poder 
Executivo é referenciado por abuso da caneta, o Poder 
Legislativo não cumpre a contento suas funções repre-
sentativas e o Poder Judiciário é acusado de legislar.

Os pressupostos de igualdade, justiça para todos, 
elevação da cidadania, transparência dos governos, 
combate às máfias que se formam nos intestinos da 
administração pública e o próprio combate à violên-
cia estão muito aquém das metas programadas pelos 
sistemas democráticos. No vácuo gerado por deveres 
e princípios não cumpridos, floresce o neopopulismo, 
forma rasteira de governantes de todos os calibres 
adotarem políticas de agrado das massas, mesmo que 
essa vertente inviabilize no longo prazo o equilíbrio 
(administrativo e financeiro) do Estado.

Os horizontes do planeta estão distantes da paz e 
da felicidade. Conflitos se multiplicam ou se repetem, 
disputas por território registram a mortandade de ci-
vis inocentes, entre as quais crianças, como se vê nas 
escaramuças entre Israel e a Faixa de Gaza (Hamas). 
Instala-se o paradigma do “puro caos”, como descreve 
Samuel Huntington, em O Choque das Civilizações: a 
quebra da lei e da ordem, Estados fracassados, anarquia 
crescente, onda global de criminalidade, imigração e 
deportação, debilitação da família, cartéis de drogas, 
declínio da confiança e da solidariedade.

O panorama é propício para o reinado de “salvadores 
da Pátria”, falsos heróis que se abastecem da boa-fé e 
de réstias de esperança de populações em estado de 
miséria. Ante economias em estado de refluxo, inca-
pazes de prover a sustentação de milhões de famílias, 
avolumam-se os pacotes assistencialistas, criando 
eterna dependência dos habitantes aos governos pas-
sageiros ou, como diz o nosso historiador José Murilo 
de Carvalho, instalando uma “estadania” em contra-
posição à cidadania.

Sai governo, entra governo, e o “bolsismo” assisten-
cialista torna-se política de Estado, até porque não in-
teressa ao maquiavelismo de muitos governantes a au-
tonomia individual, a autogestão dos cidadãos na vida 
pessoal. A dependência ao Estado significa cooptar as 
massas com migalhas de pão sobre a mesa, ainda mais 
quando o sofrimento se expande com as pandemias que 
consomem energias de Nações. E, para agravar a situ-
ação, a competição eleitoral tem início muito antes do 
tempo, desviando recursos para ações não prioritárias, 
desorganizando a administração e abrindo as filas de 
pedintes nas cercanias da representação política.

Pois é esse retrato que estamos vendo na nossa 
paisagem. Os mortos pela COVID 19 beiram os 450 
mil, devendo atingir logo mais a casa de meio milhão. 
Responsabilidades são jogadas de um para outro. É um 
jogo de “esconde-esconde”. O povo clama por vacinas, 
a floresta amazônica pede socorro, um ministro de 
Estado é acusado de ajudar as madeireiras, a imagem 
internacional do Brasil vai à lona, e tudo acontece sob 
a égide do comando maior do país.

A hora chegou. Ou resgatamos a moralidade ou o 
país afunda no pântano. Ou respeitamos a ciência ou 
cairemos na vulgaridade. Ou voltamos a ser solidários, 
elevando os valores do humanismo, ou o nosso habitat 
será o da barbárie. Evitemos a síndrome do touro - pen-
sar com o coração e arremeter com a cabeça. É hora de 
cantar um hino à racionalidade.
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 '' 58%''
O isolamento social 

é a melhor maneira de 
combater a Covid-19. 
Em Irati já tivemos re-
flexos de queda. 

Com Beto Preto
O Prefeito Leandro Jasinski e vice Jair Boni estiveram em audiência na terça-feira (8) 

em Curitiba, acompanhados do Presidente da Câmara, vereador Sérgio Mazur, vereador 
Mariano Tyski, Dr. José Carlos Czpak, o secretário de saúde Beto Preto e o líder do gover-
no na Alep, deputado estadual Hussein Bakri. Os temas discutidos foram voltados para 
a saúde de Rio Azul, dentre eles, os procedimentos para instalação de um tomógrafo no 
Hospital São Francisco, que está em fase adiantada. 

Prudentópolis 
vai ganhar 
Tomógrafo

O secretário Beto Preto 
anunciou esta semana com o 
secretário da SEIL, deputado 
federal Sandro Alex, a viabili-
zação de um tomógrafo para 
o hospital Santa Casa de Mi-
sericórdia de Prudentópolis. 
O recurso vem por meio da 
emenda do deputado Sandro 
Alex. É um sonho antigo da 
população e agora com a ins-
talação da UTI passou a ser 
prioridade. O prefeito Osnei 
afirmou que a vinda deste 
tomógrafo é um avanço para 
a cidade no quesito saúde.

Fiscalização em 
tempo real

O governo do estado 
está implantando o sistema 
de fiscalização de obras 
em tempo real. O depu-
tado Hussein Bakri (PSD) 
e líder do governo, disse 
que “essa medida é um 
reforço aos mecanismos 
de transparência e uma 
garantia de participação 
ativa dos paranaenses na 
gestão administrativa do 
Estado, que poderão auxi-
liar no combate a eventu-
ais atos de corrupção”. AS 
obras com investimentos 
do estado acima de R$1,5 
milhões serão fiscalizadas 
e os custos serão por parte 
da executora. 

Pulseira
Na próxima terça-fei-

ra, em Irati, acontece a 
primeira votação sobre a 
implantação de pulseiras 
para identificar pacientes 
que estejam contaminados 
com Covid-19. O que nos 
municípios de Rio Azul e 
Inácio passou com tran-
quilidade em Irati pode ser 
diferente. Existe vereador 
(a) que questiona a medida. 
O projeto vai passar pelas 
comissões e vamos aguar-
dar os posicionamentos até 
a próxima terça-feira. Com 
a palavra, os Edis. 

Enquete
Uma enquete realizada 

no site do Jornal Folha de 
Irati, numa primeira eta-
pa, 76% dos internautas 
votaram pela utilização do 
artifício. A pulseira é uma 
medida de baixo custo, mas 
exige fiscalização tanto da 
equipe da prefeitura quan-
to do comércio para sua 
efetivação. Quem for fla-
grado usando a pulseira é 
porque está descumprindo 
a lei que obriga as pessoas 
que estão infectadas com 
a Covid-19 fiquem em iso-
lamento. 

100%
O prefeito Junior Benato 

está realizando um investi-
mento no município de Iná-
cio Martins de R$ 4 milhões. 
Segundo ele, o valor será 
aplicado em infraestrutura 
urbana, calçadas, acessi-
bilidade e pavimentação. 
Segundo o prefeito Benato, 
a meta é asfaltar 100% do 
quadro urbano do municí-
pio até o final do mandato. 
O recurso via FINISA foi 
aprovado pela Câmara de 
Vereadores e já está em fase 
de licitação. 

IML
A presidente do CON-

SEG de Irati, Patrícia da 
Luz, esteve na Câmara de 
Rebouças para explicar 
os passos que estão sendo 
dados para implantação do 
IML em Irati. O presidente 
da Câmara, vereador Ge-
túlio Soares, disse que a 
necessidade de instalação 
de uma unidade do Insti-
tuto Médico Legal, em Irati, 
já é uma demanda antiga, 
e que irá abranger muni-
cípios da Amcespar, tor-
nando mais ágil o serviço. 
''É no momento de dor que 
a necessidade do IML mais 
aparece", enfatizou Getú-
lio. Patrícia foi convidada 
pelo primeiro-secretário, 
Ricardo Hirtz.

Para a 
Santa Casa

Está tramitando pela Câ-
mara de vereadores de Irati, 
o Projeto de Lei que permite 
que a prefeitura repasse 
à Santa Casa um valor de 
R$600 mil. O prefeito Jorge 
Derbli diz que o valor será 
dividido em seis parcelas e 
vem assistir a entidade neste 
momento de sufoco. O presi-
dente Hélio e o vereador Nei 
Cabral disseram de apoiar 
a instituição que tanto faz 
pelos iratienses. 

Mais remédio
O s  m u n i c í p i o s  q u e 

pertencem ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 
vão realizar um repasse 
de medicamentos à Santa 
Casa de Irati no valor de 
R$100 mil. Esta é a segun-
da doação que o CIS faz ao 
hospital. A doação é uma 
articulação da presiden-
te Cleonice Schuck e do 
presidente da Amcespar, 
Junior Benato. A aprova-
ção foi em reunião virtual 
realizada nesta semana. 

Testes Rápidos
Outra ação que está sen-

do articulada é a possibili-
dade da compra via Consór-
cio de “testes rápidos” para 
ser aplicado no combate à 
Covid-19. Segundo o presi-
dente da Amcespar, Junior 
Benato, ampliar o número 
da testagem na população 
permite um isolamento 
mais rápido e de menor 
contágio. Alguns municí-
pios como Rio Azul e Gua-
miranga já estão realizando 
os testes. 

Prestação de 
Contas

O PSB, diretório de Ira-
ti, presidido por Luciano 
Menon teve suas contas 
desaprovadas referente 
ao ano de 2018. Na ver-
dade, a Justiça Eleitoral 
condenou por não haver 
prestação de contas do 
período em que houve 
uma movimentação de 
mais de R$90 mil no caixa 
do partido.  O presidente 
da época, que era um 
forasteiro, não prestou 
contas da movimentação 
e cabe ao presidente, que 
era tesoureiro em 2018, 
dar conta da situação. 
Aí é com advogado bom 
para resolver a parada 
no TER. 

Amargando
O prefeito Jorge Derbli 

está amargando algumas 
decisões que tomou no 
início da primeira gestão. 
Uma delas é da nomeação 
de membros da equipe 
que está lhe custando caro 
perante o TCE. O Tribunal 
está reprovando as contas 
de dois anos da primeira 
gestão, em 2017, por ul-
trapassar o teto de gastos. 
Assumiu o passivo de Odi-
lon Burgath e de não ter 
decretado uma moratória, 
o que lhe ajudaria. De 
2018, é pelo abastecimen-
to do SIM-AM, ato simples 
que a contabilidade e/ou 
o gestor de finanças não 
olhou com a atenção que 
deveria. Mas como Derbli 
disse: “não estou na pre-
feitura para reclamar”. 
Cabe recurso e ainda tem 
muito tempo no TC. 

Transparente
Segundo avaliação do 

Tribunal de Contas do Pa-
raná, o município de Irati 
é 100% transparente na 
divulgação de informações 
sobre a vacinação contra a 
Covid-19. Entre os municí-
pios com 50 mil a 250 mil 
habitantes, somente Irati, 
Guarapuava e Toledo atin-
giram a nota máxima.O Tri-
bunal examinou os portais 
da transparência das 399 
prefeituras e do Governo 
do Estado. Nos 11 requisitos 
avaliados, Irati respondeu, 
adequadamente, a todos.

Recuperando
Segundo informações 

de funcionários da pre-
feitura de Guamiranga, 
o prefeito Marcos Chiara-
dia está reagindo a medi-
cação que lhe está sendo 
aplicada.  Ainda conti-
nua internado na UTI do 
hospital Bom Jesus. Esta 
semana,  funcionários 
lançaram um vídeo em 
forma de corrente de ora-
ção para a recuperação do 
prefeito. O vice, Marcelo 
Leite (PSL), que assumiu 
interinamente, esteve em 
Curitiba na quinta-feira 
(10) buscando a libera-
ção de pontes, rede de 
abastecimento de água e 
equipamentos.

E vem Refis
O governo Bolsonaro 

está articulando medidas 
econômicas para melhorar 
sua imagem perante a po-
pulação, para compensar 
atos falhos que o preju-
dicaram no que tange a 
vacinação e  pandemia. 
Uma das ações é a reforma 
tributária, na qual está 
embutida mais um Refis 
para tentar amenizar a 
crise que vive o comércio 
no Brasil. Além disso ,ain-
da, vem a continuação do 
Auxílio Emergencial e um 
Bolsa Família mais encor-
pado. 

“O homem que 
consegue sorrir 
quando algo 
sai errado, é 
porque pensou 
em alguém em 
quem botar a 
culpa ”.
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Matheus e Apolônia  
A história da 
Família Dlugosz 
construída com 
habilidade e ternura

ORLANDO LUIZ AZEVEDO

Vila Vulka, 
P a n h i -
keska, pa-
róquia de 
T u r g o v i -
che, distri-

to de Zagrage, município 
de CasonoStafoia, estado 
de Lublin - Polônia ”. 

Essa é a referência da 
origem de Matheus e Apo-
lônia Dlugosz, extraída da 
tradução do passaporte 
de Matheus - que nasceu 
aos 10 dias de setembro 
de 1886, filho de Pawel e 
Katarzyna Dlugosz. Quatro 
dias depois, nasceu Apolô-
nia Katezek, a 14 de setem-
bro de 1886, fi lha de Jacen-
ty e Marianna Katezek.  

Casaram-se em 28 de 
junho de 1907 em uma 
pequena Vila chamada 
Bychowo, próxima à fron-
teira.  

Às vésperas de eclodir a 
primeira Guerra Mundial 
e as dificuldades de um 
país dominado, fizeram 
Matheus e Apolônia toma-
rem a corajosa decisão de 
emigrar para o Brasil.

Seguindo orientações 
do programa de emigração, 
embarcaram no trem que 
iria fazer a travessia Polô-
nia – Áustria, até o Porto 
de Trieste.

As passagens 93 e 94, 
do navio Laura, não davam 
direito a camarotes, mas a 
um modesto espaço no po-
rão do navio junto com as 
150 famílias que buscavam 
uma nova vida na América. 

Em 14 de novembro de 

“

Apolônia Dlugosz, exímia cozinheira, preparava delícias 
em sua cozinha e chamava todos à mesa dizendo: 
Venham comer o que tem. O que não tem, não tem!

Matheus Dlugosz serviu ao exército russo, foi 
agricultor, carpinteiro, marceneiro, operador  de  
máquinas, empreiteiro de serraria e um dos primeiros 
motoristas habilitados em Irati. Sua carteira de 
motorista foi tirada em  28/02/1929, sob o número 71

1911, o vapor Laura apor-
tava no Rio de Janeiro e 
no dia seguinte seguiram 
para Paranaguá em outra 
embarcação.

Chegando em Parana-
guá, num trem de passagei-
ros seguiram com destino 
ao Núcleo de Colonização, 
em Cruz Machado.

A nova morada não era, 
nem de longe, o esperado 
pelos imigrantes. Mesmo 

assim, naquele Natal houve 
a distribuição do oplatek, 
ecoando, pela primeira vez, 
naquelas paragens, can-
ções natalinas polonesas, 
longe do frio da neve, mas 
com o calor da esperança 
em seus corações.

As precárias condições 
de vida propiciaram o sur-
gimento de moléstias con-
tagiosas, que quase dizima-
ram os habitantes da Nova 
Colônia. 

Pelo pouco que produ-
ziam as lavouras, a situação 
pressionou Matheus para 
que buscasse outras formas 
de trabalho. Caminhou 
mais de 60 quilômetros 
em busca de um empre-
go, encontrando na Lagoa 
(Irati), um novo rumo para 
sua vida. A indústria ma-
deireira estava em fase de 
expansão e prometia um 
futuro mais promissor. 

Por suas habilidades 
como afiador de serras e 
operador de torno, Ma-
theus ganhou a confian-
ça e admiração dos seus 
patrões, e nunca mais lhe 
faltou serviço na vida. 

Com as economias con-
seguidas com o árduo tra-
balho, Matheus comprou 

um terreno no Irati Velho 
e construiu a sua casa que 
foi sempre o ponto de en-
contro de toda família.

Já aposentado, mas cria-
tivo, trabalhador e à frente 
do seu tempo, introduziu a 
energia eólica na sua pro-
priedade, proporcionando 
o conforto da eletricidade 
para sua casa. Sua horta 
e pomar produziam tanto 
para o sustento da casa 
quanto para presentear 
amigos e vizinhos. Daquele 
paiol – sua ofi cina de traba-
lho - saíram guarda-louças, 
máquina de moer uva, bar-
ricas, cadeiras, vassouras 
de palha e o melhor vinho 
branco que a família já ex-

perimentou. 
Apolônia era uma pes-

soa muito especial. Suas fa-
ces espelhavam bem mais 
idade do que ela de fato 
tinha, pelos sofrimentos e 
dificuldades que passara. 
Mas a ternura dos seus ges-
tos fazia dela uma pessoa 
muito bonita. Falava pou-
co, porém transmitia uma 
enorme ternura. 

Já se passaram seis ge-
rações desde a chegada 
ao Brasil: 5 fi lhos, 8 netos, 
20 bisnetos, 31 trinetos, 3 
tataranetos e 31 cônjuges 
fazem parte dessa família 
que teve suas raízes na Po-
lônia e floresceu na nova 
pátria – Brasil.
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JAQUELINE LOPES 

Na segun-
da-feira 
( 1 4 ) ,  a 
P r e f e i -
t u r a  d e 
I r a t i 

dará início a entrega dos 
Cartões Prato Cheio.  O 
a u x í l i o  va i  b e n e f i c i a r 
cerca de 3.335 famílias 
d o  m u n i c í p i o ,  e  s e rã o 
três parcelas de R$150. 
Este valor será exclusivo 
para compra de produtos 
alimentícios, e só poderá 
ser utilizado em Irati. 

A entrega desses car-
tões será feita pelas equi-
pes técnicas dos Centros 
de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) para 
famílias  beneficiadas, 
neste primeiro momen-
to,  do  programa Bolsa 
Família.  Não é preciso 
fazer nenhum cadastro. 
O cartão será entregue 
ao titular do programa 
Bolsa Família, somente 
esta pessoa poderá ir até 
o CRAS, habilitar o cartão 
e retirar a senha para as 
compras. 

A Secretaria de Assis-
tência Social de Irati ela-
borou um cronograma, de 
forma escalonada, para 
as entregas, e vão até o 
dia 21 de junho. “Cada dia 
da semana vão ser bairros 
selecionados, facilitando 
o acesso aos locais pró-
ximos a  esses  bairros, 
inclusive,  a gente terá 
entrega na área rural, por 
exemplo, em Guamirim, 
Gonçalves Júnior, Itapa-
rá,  facil itando tanto o 
acesso quanto prevenin-
do para não ter nenhuma 
aglomeração”, destaca a 
secretária da pasta, Sybil 
Dietrich. O cronograma 
pode ser acessado no site 
do jornal Folha de Irati e 
da Prefeitura. 

O valor de R$ 150 esta-
rá disponível todo dia 14, 
por três meses, e é acu-
mulativo. Desta forma, 
caso a pessoa não use o 
total na primeira parce-
la, pode utilizar depois. 
Além disso, ao final das 
parcelas, a família ainda 
terá um prazo de 60 dias 
para utilizar o valor do 
cartão.  

O dinheiro depositado 
no cartão deverá ser uti-
lizado apenas nos estabe-
lecimentos credenciados, 
inclusive, está aberto o 
credenciamento para os 
empresários.  “Aqueles 
l o c a i s  q u e  p r e t e n d e m 
fazer parte do programa 

IRATI

Prefeitura inicia entrega do Cartão 
Prato Cheio na segunda-feira (14)
Benefício será no 
valor de R$ 150, em 
três parcelas. Cerca 
de 3.335 famílias 
serão beneficiadas

ainda podem entrar em 
contato com a empresa 
que venceu a l icitação 
para se cadastrar. Esse 
credenciamento não vai 
ser fechado,  vai  durar 
durante toda a  exe cu-
ção do programa. Mas, 
o quanto antes procurar 
a empresa, ela vai fazer 
parte do nosso programa 
e abrir as portas para a 
população fazer o gasto 
do cartão”,  comenta a 
secretária. 

O programa visa bene-
ficiar e dar um comple-

Pessoas em situação 
de vulnerabilidade 

Quem não faz parte do programa Bolsa 
Família e está em situação de vulnerabilidade 

social, deve ficar atento aos seguintes 
critérios estabelecidos para solicitar o 

Cartão por meio do link https://forms.gle/
BKVCw4HMJYq7PMjt7, entre os dias 14 de 

junho a 18 de junho, após, será feita uma 
análise, e, na sequência, será feita a entrega 

dos cartões para as famílias selecionadas. 
Aqueles que não possuem acesso à internet 
podem fazer o cadastramento, por meio do 

telefone do CRAS de referência: CRAS Lagoa 
(3907-3137), CRAS Vila São João (3907-3041 
e 99123-3160), CRAS Canisianas (3907-3111 

e 99101-7158) e CRAS Rio Bonito (3907-
3034 e 99109-0209).

Este é o cartão do programa que será entregue às famílias a partir de segunda-feira (14), até o dia 21 de junho

mento de renda para as 
famílias em vulnerabili-
dade social, além disso, 
também irá fomentar a 
economia local, injetan-
do cerca de R$ 1,5 milhão 
no comércio. O recurso 
p a ra  o  p r o g ra m a  é  d a 
Prefeitura de Irati. 

Devido à  pandemia, 
para não haver aglome-
ra ç ã o ,  S y b i l  p e d e  q u e 
a população respeite o 
cronograma e cumpra as 
medidas de prevenção. 
“Fique atento ao crono-
grama de entrega, res-

peitando dias, horários 
e locais, use máscara e 
respeite o distanciamen-
to social. Caso você esteja 

"De 14 a 21"
Data de entrega do Cartão Prato Cheio, que será feito 

pelo CRAS para o titular do programa Bolsa Família

c o m  s i n t o m a s  g r i p a i s 
ou positivou para a Co-

vid-19, ligue para o CRAS 
de referência e a equipe 
vai guardar esse cartão 
para que você pegue com 

s e g u r a n ç a ,  a s s i m  q u e 
possível”. 
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Casos ativos de Covid-19 
diminuem em Rio Azul
Monitoramento 
do isolamento 
domiciliar foi uma 
das medidas que deu 
certo no município

JAQUELINE LOPES 

Os moradores de Rio 
Azul já observam a bai-
xa dos casos ativos de 
Covid-19 no município.  
Depois de um mês críti-
co, com muitas pessoas 
com a doença, sem leitos 
nos hospitais de referên-
cia, a situação começou 
a melhorar, e os casos 
novos não chegam a dez 
por dia. 

Em um mês, a Secreta-
ria de Saúde de Rio Azul 
precisou reestruturar-se 
para tratar dos pacientes 
e viu os casos aumen-
tarem rapidamente. No 
dia 27 de abril, 30 casos 
ativos eram monitora-
dos.  Já  em 17 de maio 
veio o crescimento des-
controlado e passou para 
312 pessoas com o vírus 
ativo, o que preocupou a 
equipe, pois sabe que de 
acordo com as bioestatís-
ticas da doença muitas 

“Acho que este é o caminho: identifi car 
no primeiro sintoma, isolar para que-
brar a cadeia de transmissão, medicar, 
testar, monitorar e acompanhar até 
a alta. É isso que fazemos e tem dado 
certo. Nós cuidamos da nossa popula-
ção porque não queremos perder mais 
ninguém para este vírus”. 

CRISTIANA MARIA SCHVAIDAK 

delas poderiam evoluir 
para quadros graves e 
precisariam de UTI, o que 
não tinha naquele mo-
mento. Em um único dia, 
o  município  chegou a 
registrar 73 novos casos. 

De acordo com a se-
cretária da pasta, Cris-
tiana Maria Schvaidak, 
a  u n i ã o  d a  e q u i p e  n o 
alinhamento das ações e 
planejamento das estra-
tégias foi fundamental 
para diminuir os casos. 
Muitas pessoas pediram 
p a ra  f e c h a r  a  c i d a d e , 
mas sabiam que não era 

a solução, por isso, adota-
ram o lockdown reverso, 
que é manter as pessoas 
isoladas em casa, o que é 
uma tarefa difícil, mas 
deu certo. 

A Secretaria fez todo 

u m  a c o m p a n h a m e n t o 
d a s  p e s s o a s  i s o l a d a s . 
Evaldo Dorocinski, res-
ponsável pelo monito-
r a m e n t o ,  e x p l i c a  q u e 
esse trabalho conta com 
vários setores da Prefei-
tura, e estão de alguma 
forma envolvidos, e teve 
colaboração. Este aten-
dimento tem a partici-
pação de enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
m o t o r i s t a  e s p e c í f i c o , 
agentes de saúde, psi-
cólogo, fisioterapeuta, 
entre outros. 

As informações do sis-

tema são colocadas em 
u m a  p l a n i l h a  e m  q u e 
passavam os dados em 
tempo real. Sempre tem 
alguém para atender aos 
pacientes, seja por liga-
ção ou visitas domicilia-
res. Além disso, também 
tem o suporte de médicos 
que já informam o que 
deve ser feito naquele 
caso.  “Foi  organizado 
para trabalhar com toda a 
família, não apenas com 
o paciente positivo, tem 
esse contato e suporte 
com todos os envolvidos 
no problema”, destaca 
Dorocinski.

Os profissionais que 
atuam neste setor foram 
treinados e capacitados 
para os  atendimentos 
e estão prontos para as 
dúvidas dos pacientes, 
assim conseguem repas-
sar. Os agentes comuni-
tários, que já conhecem 
muitos pacientes,  são 
fundamentais para este 
processo.  

Além dessas estraté-
gias, a Secretaria adotou 
o teste rápido. No início, 
m u i t o s  f o ra m  d o a d o s 
por alguns empresários 
do município, e a equipe 
começou a testagem, isso 
ajudou porque a pessoa 
pode saber já de imediato 
o resultado, e se isolar. O 
atendimento é feito por 
médico e  indica o me-

dicamento e o teste que 
precisa ser feito até três 
dias depois do primeiro 
sintoma. A equipe en-
controu certa dificuldade 
em repassar a população, 
mas foi ajustado. 

As ações tiveram apoio 
da população e do co-
mércio.  A  quantidade 
de pacientes positivados 
não é o preocupante, mas 
o quanto de pessoas que 
podem evoluir para um 
quadro mais grave. “O 

Situação dos casos na região 
Todos os municípios da região tiveram uma baixa nos 

casos ativos. A nossa reportagem fez o cálculo de 
acordo com o dia de maior pico dos casos ativos, que foi 
entre 18 de maio a 6 de junho. Ao todo, os municípios 

da Amcespar tiveram 56% de diminuição. 
Rebouças registrou a maior queda de casos ativos foram 

82%. Logo em seguida aparece Rio Azul com uma 
diminuição de 78%, seguindo de Guamiranga com 75%, 

Teixeira Soares com 66%, Mallet com 63%, Irati com 
58%, Fernandes Pinheiro com 57% e Prudentópolis 

com 46%. Imbituva 28% e Inácio Martins 20%.
 Apesar da baixa nos casos ativos, os cuidados 

devem continuar para não haver uma terceira onda 
da pandemia. O uso da máscara, do álcool gel e, 

principalmente o distanciamento social, são medidas que 
permanecem válidas para evitar a proliferação do vírus. 

Inácio Martins registrou uma queda 
menor, porém o pico foi no início de 
junho, em 10 dias, o município teve uma 
baixa nos casos ativos.  

problema não é a lotação, 
mas, sim, o quantitativo 
de gente que morre, eu 
penso que pare ce que 
começou a virar número, 
mas não são, é um pai 
de família, uma mãe, ir-
mãos, filhos de alguém, 
e tudo isso acaba com 
uma estrutura familiar. 
Todas as pessoas são im-
por t ant e s  para  nós,  e 
n ã o  q u e r e m o s  p e r d e r 
mais ninguém”, Keytch 
Mehret, enfermeira res-
ponsável pela Vigilância 
Epidemiológica. 

Outra ação que tam-
bém deu certo foi o apoio 
das farmácias do municí-
pio, pois muitas pessoas 
não querem ir à unidade 
Sentinela,  e procuram 
na farmácia a medica-
ção. Agora, estes esta-
belecimentos notificam 
todos os pacientes que 
aparecem com sintomas 
gripais à epidemiologia 
para que eles sejam aten-
didos e inicie o monito-
ramento. 

Na próxima semana, 
devem chegar  ao  mu-
nicípio as pulseiras de 
identificação, do proje-
to de Lei do Executivo, 
aprovado pela Câmara. 
Os pacientes com sus-
peita da Covid-19 usarão 
uma na cor amarela, e 
quem positiva usará a cor 
vermelha. Esta ação visa 
ajudar no controle e exi-
gir que a pessoa cumpra 
o isolamento. 

Equipe do Sentinela realiza o 1º atendimento e repassa ao setor de monitoramento para cuidar dos pacientes 
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REDAÇÃO

A prefeitura de Teixeira 
Soares, com apoio do Go-
verno do Estado e parceria 
com a Sanepar, concluiu 
as obras de saneamento 
rural na região de Man-
gueirinha, na quinta-feira 
(10). O saneamento básico 
chegou a localidade após 
25 anos sem o serviço, com 
isso, 46 famílias serão be-
neficiadas.

Além de Mangueirinha, 
outras duas comunidades 
do interior também rece-
beram o saneamento bá-
sico. O Assentamento São 
Joaquim, que contemplou 
130 famílias, e Diaman-
tina, com oito famílias. 
Nos três projetos, foram 
investidos cerca de R$ 1,3 
milhão. Todas essas obras 
foram realizadas na gestão 
atual. 

O prefeito de Teixei-
ra Soares, Lula Thomaz, 
agradeceu a vice-prefeita 
Juliana Belinoski, ao go-
vernador, Carlos Massa 
Ratinho Júnior, ao presi-

TEIXEIRA SOARES 

Obra de saneamento rural leva água 
potável a comunidade de Mangueirinha
Serão beneficiadas 
46 famílias da 
localidade 

dente da Sanepar e a todas 
as pessoas envolvidas nas 
etapas dos projetos.  

A vice-prefeita, Juliana 
Belinoski, esteve, junta-
mente com o prefeito, na 
comunidade de Manguei-
rinha na preparação dos 
técnicos que atenderão à 

demanda de água na loca-
lidade. “Nós da adminis-
tração municipal estamos 
muito felizes com a par-
ceria com Sanepar”, disse 
Juliane.

Mais do que a qualidade 
da água, o saneamento traz 
conforto a comunidade 

que habita nesses locais 
e também proporciona a 
possibilidade de trabalhar 
com a agricultura, utilizan-
do a irrigação nas peque-
nas plantações. O prefeito 
afirmou que é uma satis-
fação entregar essas obras 
de cunho grandioso, que 

durante muitos anos a co-
munidade esperava. “Um 
momento muito feliz que 
vamos entregar água boa 
e de qualidade. Sabemos 
do empenho da comuni-
dade para que essas obras 
acontecessem, já que essas 
famílias sofreram com a 
falta de água por muito 
tempo. Vamos para frente 
que é para frente que se 
anda”, ressaltou o prefeito.

Na quinta-feira (10), Lula Thomaz e Juliana Belinoski, juntamente com técnicos da Sanepar durante a conclusão das obras
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Microempresas de segmen-
tos específicos cadastradas 
no Simples Nacional e regis-
tradas até 31 de março, mi-
croempresas incluídas nestes 
setores sem inscrição estadual 
e MEIs podem se cadastrar 
pelo www.auxilioemergen-
cial.pr.gov.br, que entrou em 
operação para consulta ca-
dastral nesta quinta-feira (10). 
     Pela legislação aprovada, 
apenas microempresas (MEs) 
e microempreendedores in-
dividuais (MEIs) com sede no 
Paraná fazem parte da relação 
de beneficiários. Pessoas físi-
cas não têm direito ao bene-
fício. Ao todo, 27 setores serão 
atendidos.

Entre os documentos exi-
gidos estão Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
estabelecimento; Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do sócio; 
Código de Endereçamento Pos-

MEI 

Consulta ao Auxílio Emergencial 
para empresas já está disponível
Pela legislação 
aprovada, apenas 
MEs e MEIs com sede 
no Paraná fazem 
parte da relação de 
beneficiários

tal (CEP) do estabelecimento 
do beneficiário, que deve ser 
o mesmo constante junto à 
Receita Federal do Brasil (RFB); 
e conta bancária de pessoa 
jurídica, se microempresa, ou 
conta bancária de pessoa física 
ou jurídica, no caso de micro-
empreendedor individual.

Não são todas as MEs e MEIs 
que poderão receber o bene-
fício. Em ambos os casos, foi 
observado o grau de impacto 
da pandemia na atividade, sen-
do priorizadas aquelas mais 
impactadas.

VEJA QUEM TEM 
DIREITO

Microempresas (MEs)
Requisitos: Faturar até R$ 

360 mil/ano e possuir inscri-
ção estadual junto à Receita-PR

Valor: R$ 1.000,00 em 4x de 
R$ 250,00

CNAES beneficiados: res-
taurantes e similares; lancho-
netes, casas de chá, de sucos 
e similares; bares e outros 
estabelecimentos especiali-
zados em servir bebidas, sem 
entretenimento; bares e ou-
tros estabelecimentos espe-

cializados em servir bebidas, 
com entretenimento; serviços 
ambulantes de alimentação; 
serviços de organização de 
feiras, congressos, exposições 
e festas; casas de festas e even-
tos; atividades de sonorização 
e de iluminação; transporte 
rodoviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, mu-
nicipal; transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, intermunici-
pal em região metropolitana; 
transporte rodoviário coletivo 
de passageiros, com itinerário 

fixo, intermunicipal, exce-
to em região metropolitana; 
transporte rodoviário coletivo 
de passageiros, com itinerário 
fixo, interestadual; transporte 
rodoviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
internacional; transporte esco-
lar; transporte rodoviário cole-
tivo de passageiros, sob regime 
de fretamento, municipal; 
transporte rodoviário coletivo 
de passageiros, sob regime de 
fretamento, intermunicipal, 
interestadual e internacional; 
entre outros.            

MEIS
Requisitos: Natureza jurí-

dica de MEI
Valor: R$ 500,00 em 2x de 

R$ 250,00
CNAES beneficiados: res-

taurantes e similares; lancho-
netes, casas de chá, de sucos 
e similares; bares e outros 
estabelecimentos especiali-
zados em servir bebidas, sem 
entretenimento; bares e ou-
tros estabelecimentos espe-
cializados em servir bebidas, 
com entretenimento; serviços 
ambulantes de alimentação; 
gestão de instalações de espor-
tes; produção e promoção de 
eventos esportivos; serviços de 
organização de feiras, congres-
sos, exposições e festas; casas 
de festas e eventos; produção 
teatral; produção musical; 
entre outros.

Auxílio Emergencial MEs e MEIs, já está disponível para consulta. Ao todo, serão 27 setores atendidos
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O Paraná registrou um 
crescimento de 24,06% no sal-
do de empresas nos primeiros 
cinco meses desse ano. Em 
2021 o resultado de aberturas 
e baixas no período está em 
78.976, contra 63.662 do ano 
passado. 

Esse salto foi alcançado 
graças ao crescimento de 
30,4% na abertura de empre-
sas nos primeiros cinco meses 
em comparação com o mesmo 
período de 2020. 

As Microempresas Indi-

ECONOMIA

Número de empresas abertas no Paraná 
cresce 24% nos primeiros cinco meses
Foram abertas 118.800 
empresas, contra 
91.114 do ano passado, 
segundo relatório 
da Junta Comercial 
do Paraná (Jucepar). 
Em maio, o tempo 
médio de abertura foi 
de um dia a menos 
se comparado ao 
mesmo mês de 2020.

viduais (MEIs) continuam 
como o segmento com maior 
crescimento até o momento, 
com 90.789 registros, sendo 
que 17.287 foram só em maio. 
O total das demais abertas nos 
cinco meses soma 28.011 em-
presas – de sociedade limitada 
(20.734), empresário (4.710), 
Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada - Ei-
reli (2.042), cooperativa (129), 
Sociedade Anônima aberta 
(115), Sociedade Anônima 
fechada (236), consórcio (42) 

e outros (3).
As baixas também supera-

ram o ano anterior. Em 2020, 
a quantidade de baixas nos 
primeiros cinco meses somou 
27.452 e em 2021 chegou a 
39.824. Só em maio foram 
7.941 baixas, contra 5.536 em 
2020.

Em maio deste ano, se-
gundo o RedeSim, do governo 
federal, o empresário levou 1 
dia e 15 horas para abrir sua 
empresa. Em maio do ano pas-
sado, foram 2 dias e 21 horas 

em média. A redução foi de 1 
dia e 6 horas.

Com a celeridade, em maio 
o Paraná ficou em 4º lugar 
entre os estados mais rápidos 
na abertura de empresas, 
atrás de Goiás (1 dia e 7 ho-
ras), Roraima (1 dia e 8 horas) 
e Espírito Santo (1 dia e 14 
horas). No entanto, o volume 
de protocolos analisados no 
Paraná foi duas vezes maior 
que os primeiros colocados, 
com 4.492 documentos. Goiás 
analisou 2.101 protocolos, Ro-

raima, 128, e o Espírito Santo, 
1.265.

Nessa linha, o Paraná está 
em terceiro lugar em quanti-
dade de processos analisados, 
ficando atrás apenas de São 
Paulo (17.994) e Minas Gerais 
(5.606).

O tempo de abertura de 
empresas e demais pessoas ju-
rídicas leva em consideração o 
tempo na etapa de viabilidade, 
na validação cadastral que os 
órgãos efetuam e na efetiva-
ção do registro e obtenção de 
CNPJ. Do total, 84% das empre-
sas concluíram a abertura em 
menos de três dias, 10% entre 
três e cinco dias, 3% entre 
cinco e sete dias e outros 3% 
em mais de sete dias.

No tempo médio de regis-
tro (que considera o tempo 
de análise do processo na 
Junta Comercial) de maio, o 
Paraná ficou com o 7º melhor 
do País, em 19h e 49 min. 
Nesta repartição, a análise é 
de responsabilidade da Junta 
Comercial (ou OAB), e leva em 
consideração o tempo em que 
o processo fica em Exigência, 
aguardando correção por par-
te do usuário.

Em comparação a 2020, a abertura de empresas no Paraná terá um investimento de 30,4%
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A inserção das vendas no meio digital, encurtando distâncias com revendedores ou 
diretamente com o consumidor fi nal, é um importante caminho para alavancar os re-
sultados do setor industrial. Possibilitar que mais empresas, especialmente de pequeno 
porte, tenham acesso a ferramentas de comércio on-line é justamente a premissa que fez 
com que a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) lançasse uma iniciativa inovadora. 
Com o LookModa, indústrias paranaenses de confecções e artigos do vestuário têm a opor-
tunidade de ingressar nesse mercado, gerando novas perspectivas para seus negócios.

A necessidade de explorar o comércio virtual se acentuou ainda mais com as restri-
ções impostas pela pandemia. Um levantamento da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), em parceria com a Neotrust, apontou que, em 2020, essa modali-
dade de vendas cresceu 68% no país em relação a 2019.Um movimento que se mantém 
em 2021. “Estar inserido nessa realidade é fundamental para que as indústrias ampliem 
suas possibilidades de vendas”, afi rma o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.

Ele acrescenta que a Fiep tem entre suas prioridades fomentar novos negócios para 
a indústria paranaense, criando oportunidades para que as empresas aumentem sua 
produção, o que se reverte na geração de mais empregos e renda. “E como muitas in-
dústrias, especialmente as de menor porte, nem sempre têm acesso à tecnologia ou ao 
conhecimento para ingressar no mercado eletrônico, criamos uma plataforma que dá 
todo o suporte para que possam vender seus produtos de maneira virtual”, completa.

Como funciona – O LookModa é uma plataforma de marketplace, um shopping 
virtual que congrega produtos dos diferentes fabricantes associados, facilitando 
o acesso de consumidores fi nais ou de revendedores, já que também podem ser 
realizadas vendas no atacado. Entre as vantagens desse modelo de e-commerce 
colaborativo está a centralização de toda a gestão da plataforma – administrativa, 
fi nanceira (meios de pagamento), logística e tecnológica –, além da ampla divulgação.

As indústrias paranaenses interessadas em fazer parte do LookModa podem procurar 
o  sindicato empresarial pelo qual são representadas ou acessar o site www.lookmoda.
com.br, onde encontram todas as informações para aderir ao projeto. O endereço é o mes-
mo para consumidores que queiram comprar os produtos das empresas já associadas.

Marketplace pode alavancar vendas de 
indústrias paranaenses do vestuário

Plataforma comercializa produtos de diferentes fabricantes, facilitando acesso de revendedores e consumidores
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REDAÇÃO

O prefeito de 
Prudentó-
polis, Osnei 
S t a d l e r , 
emitiu na 
q u a r t a -

-feira (9), o novo Decreto 
Municipal Nº 429/2021 
que passa a vigorar a partir 
da sexta-feira, dia 11, em 
que defi ne o lockdown aos 
domingos como medida 
de contenção da pandemia 
no município. Durante o 
período de vigor do docu-
mento, o toque de recolher 
permanece das 20h até as 
5h do dia seguinte.

Segundo o decreto, po-
dem funcionar durante o 
lockdown farmácias (com 
proibição de comercializa-
ção de itens de conveniên-
cia); postos de combustí-
veis (exclusivamente para 
abastecimento de viaturas 

PREFEITURA 

Novo decreto em Prudentópolis 
determina lockdown aos domingos
Documento começa 
a valer na 
sexta-feira (11) e vai 
até dia 18 de junho

Lockdown aos domingos foi uma das medidas adotadas em Prudentópolis para conter o avanço da Covid-19
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Limpeza de Espaços
A Secretaria Municipal de Saúde 

realizou na quinta-feira (10), a limpeza e 
desinfecção das vias e espaços públicos 

em Prudentópolis, por conta dos casos de 
Covid-19. A Prefeitura avisou em nota no 
Facebook sobre a ação. “Os agentes são 
responsáveis pela higienização, utilizando 
hipoclorito de sódio para a prevenção da 

proliferação do coronavírus (COVID-19). A 
aplicação foi realizada por um pulverizador 
trator que passará em pontos estratégicos 
da cidade, onde há o maior contato e fl uxo 

de pessoas”.

Art. 9º. […]
§ 4º. "Excepcionam-se da restrição prevista 
no caput, no que se refere ao funcionamento 
aos domingos, serviços de hospitais, farmá-
cias, comércio de gás, restaurantes (con-
forme as regras estabelecidas no art. 21 e 
seguintes), atividades religiosas, bem como 
o abastecimento em postos de combustíveis 
a viaturas e veículos ofi ciais e de serviços 
públicos; excepcionam-se ainda os atendi-
mentos na modalidade delivery e take away 
de alimentos prontos para consumo".

DECRETO 429/2021

ofi ciais e serviços públicos); 
comércios de gás; take away 
e delivery de alimentos 
prontos para consumo, e 
restaurantes (obedecendo 
regras restritivas específi -
cas). Além disso, é proibida 
a venda e o consumo de be-
bidas nos estabelecimentos 
e vias públicas. 

De acordo com o docu-
mento, o comércio em geral 
pode funcionar de segunda 

a sábado, sem ultrapassar 
o horário do toque de reco-
lher e respeitando a capaci-
dade de 30% da ocupação, 
com no máximo 70 pessoas. 
Fica proibido o acesso de 
mais de uma pessoa da 
mesma família ou grupo 
social no comércio.

Em restaurantes, lan-
chonetes e afi ns, os clientes 
não poderão ter acesso ao 
buffet e devem estar com 

apenas 30% da ocupação, 
com até 30 pessoas. Quanto 
à venda de bebidas nesses 
estabelecimentos, a co-
mercialização está liberada 
somente das 16h às 20h. 
Nas academias, o limite do 
público será de um aluno 
para cada 20m². As práticas 
de atividades religiosas de 
qualquer natureza podem 
ser realizadas com 25% do 
público total.   
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8ª CIPM

Na quarta-feira (09), 
a Polícia Militar prendeu 
quatro pessoas em Rio Azul 
por tráfico de drogas. A 
equipe estava em patru-
lhamento nas imediações 
da Rua Miguel Agem, na 
Vila Diva, local de conhe-
cimento que funciona um 
ponto de tráfico, e avistou 
dois indivíduos em atitude 
suspeita. Foi visualizada 
uma troca de invólucros 
e dinheiro, possivelmente 
compra e venda de drogas, 
e quando notaram a viatura 
prontamente evadiram-se.

O indivíduo que repassa-
va as drogas se evadiu, para 
dentro de um estabeleci-
mento comercial. A equipe 
acompanhou o mesmo em 
fuga e, dentro do local, 
deparou-se com mais cinco 
indivíduos, inclusive o que 
estava em fuga.

Durante a abordagem, 
outro indivíduo tentou eva-
dir-se, porém foi detido nos 
fundos, pulando o muro. Foi 
solicitado o apoio através do 
rádio operador e a equipe 
da ROTAM e prontamente 
deslocou até Rio Azul.

CRIMES

Quatro pessoas são presas em
Rio Azul por tráfico de drogas
Drogas, celulares 
e dinheiro foram 
apreendidos pela 
Policia Militar

Com o apoio, foi possível 
realizar buscas. Com um 
dos abordados foram en-
contrados dois invólucros 
de substância análoga a 
cocaína, pesando, aproxi-
madamente, 65 g. 

Já com o outro foram en-
contrados dois invólucros 
contendo maconha, totali-
zando, aproximadamente, 
75 g; um invólucro enrolado 

em uma sacola e o outro 
armazenado em forma de 
"pino". 

No local, também esta-
vam mulheres, com uma 
delas foi encontrada uma 
porção de, aproximada-
mente, 25 g, no bolso es-
querdo. Com a outra nada 
foi localizado, porém a mes-
ma relatou que é usuária e 
que estava no local aguar-

dando o namorado. 
Outros dois homens fo-

ram abordados e liberados, 
pois relataram que foram 
ao local apenas para com-
prar entorpecentes e eram 
usuários. Eles não estavam 
com nada no momento da 
abordagem.

Continuadas as buscas 
foram localizados vários 
outros ilícitos em um dos 

cômodos:  aproximada-
mente 184 g de substância 
análoga a maconha; uma 
sacola de "pinos" plásticos 
utilizados como invólucro 
coincidente com um dos 
encontrados no bolso de um 
dos abordados.

Ainda, uma balança de 
precisão, uma faca utiliza-
da para repartir o tablete 
de maconha, caderno e 
anotações com informa-
ções referentes ao tráfico 
de drogas, metas de venda, 
saldo devedor, entre outras. 
Foram apreendidos vários 
celulares que estavam no 
local, um dos abordados, 
antes de render-se, que-
brou um dos aparelhos que 
portava, este identificou-se 
como proprietário e mora-
dor do local da abordagem.

Um veículo uno, branco, 
que estava estacionado em 
frente ao local, que era de 
conhecimento da equipe 
policial ser utilizado para 
fazer as entregas de entor-
pecentes, também foi leva-
do à Delegacia, dentro dele 
também foi encontrada 
mais uma porção de subs-
tância análoga a maconha.

Os abordados, dois ho-
mens de 21 e 27 anos e 
duas mulheres de 18 e 19 
anos, foram encaminhados 
e entregues na Delegacia 
de Rebouças, juntamente 
com todos os ilícitos apre-
endidos. 

Junto com os detidos foram encontradas drogas, celulares, dinheiro, balança e anotações do tráfico 
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8ª CIPM

A Polícia Militar de Imbi-
tuva apreendeu uma arma 
de fogo, um revolver cal.32, 
após denúncia anônima 
em que um morador teria 
efetuado disparo. A equipe 
foi até o local e constatou o 
fato. A ocorrência aconte-
ceu na quarta-feira (09). 

De acordo com a PM, o 
dono da residência foi in-
dagado sobre ter efetuado 
disparo de arma de fogo e se 
possuía algum tipo de arma. 
Ele informou que tinha um 
revolver cal.32 e que na 
terça-feira teria realizado 
um disparo nos fundo da 
residência, após conversa 
com o proprietário, o mes-
mo indicou o local onde 
guardava.

OCORRÊNCIA

Arma de fogo é apreendida pela 
Polícia Militar em Imbituva
Revólver foi 
encontrado pela 
equipe atrás de uma 
TV

A arma estava na estante 
atrás da televisão, um revól-

ver cal. 32 de marca, double 
v. Em cima da mesa da 

cozinha foi encontrado um 
cartucho deflagrado de cal. 
32 e uma munição picotada 
do mesmo calibre.

Diante dos fatos, a arma 

e munições foram apreen-
didas e o autor encaminha-
do a Delegacia de Polícia 
Civil de Imbituva para pro-
cedimentos cabíveis.

Arma de fogo estava atrás da televisão do proprietário 
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ASSESSORIA CÂMARA DE REBOU-
ÇAS

A n e c e s -
s i d a d e 
d e  i n s -
t a l a ç ã o 
d e  u m a 
unidade 

do Instituto Médico Le-
gal, o IML, em Irati já é 
uma demanda antiga, e 
que irá abranger muni-
cípios de abrangência da 
Amcespar.

A previsão média de 
investimento ne cessá-
rio para a obra é de R$ 7 
milhões. Esses recursos 
podem advir da Lei  de 
Diretrizes Orçamentá-
r i a s  d o  P a r a n á  o u  d e 
verbas  destinadas  p o r 
deputados tanto estadu-
ais, quanto federais.

A s s i m ,  a t e n d e n d o 
c o n v i t e  d o  p r i m e i r o -
-se cretário da Câmara 
d e  V e r e a d o r e s  d e  R e -
bouças,  Ricardo Carlos 
Hirt Junior, a presidente 
do Conseg,  Patrícia da 
L u z ,  e s t e ve  d u r a n t e  a 
reunião da Câmara de 
Vereadores de Rebouças, 
na noite de 08 de junho 
para informar que o pro-
jeto de implantação do 
chamado IML regional, 
caminha a passos largos, 
deve ser uma realidade 
e m  u m  f u t u r o  m u i t o 
breve, para final de 2022 
ou 2023.

D e  a c o r d o  c o m  P a -
trícia, o IML deverá ser 
i n s t a l a d o  e m  t e r r e n o 
cedido pela Unicentro, 
em Irati, em local estra-
tégico para o acesso de 
veículo que faz o trans-
porte de cadáveres até o 
instituto.

O presidente da Câ-
mara de Rebouças, Ge-
túlio Gomes Filho, desta-
cou a importância desse 
instituto.  “Essa é  uma 
luta antiga,  pois sabe-
mos, por exemplo, do so-
frimento de muitas fa-
mílias quanto a demora 
na liberação de corpos, 
quando se faz necessá-
rio o encaminhamento 
ao IML.  Além disso, os 
IMLs também prestam 
atendimentos em situ-
a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  d e 
pessoas que sofrem le-
sões e outras agressões 
que não levam a morta-
l idade,  nas quais,  95% 
são perícias em pesso-
as vivas que procuram 

A nossa

facilita as suas vendas.

máquina 
de cartões

vendas.

a 
õesõesõe

Prática, 
ágil e 
segura

Adaptável ao seu negócio, a nossa maquininha 
traz soluções e ferramentas que auxiliam na 
gestão eficiente do fluxo de caixa. 

• Aceita as principais bandeiras
• Portal de serviços e App
• Receba em até 2 dias    
• Venda digitada e link de pagamento
• Antecipação de recebíveis 

Vamos trocar
uma ideia? 
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Acesse
sicredi.com.br/maquinadecartoes 
para saber mais.

REBOUÇAS

IML regional deverá ser uma 
realidade em breve, afirma Conseg
A presidente Patricia 
da Luz esteve 
presente na última 
sessão ordinária 
dos vereadores do 
município e falou 
sobre o assunto

a  d e m a n d a  d o  ó r g ã o . 
Além de que, a falta do 
I M L  a c a r r e t a  d i ve r s o s 
problemas à polícia ju-
diciária, já que, quando 
a infração deixar vestí-
gios, será indispensável 
o exame de corpo de de-
lito direto ou indireto, 
n ã o  p o d e n d o  s u p r i - l o 
a confissão do acusado 
,  p o d e n d o ,  i n c l u s i v e , 
prejudicar a persecução 
penal já que o Código de 
Processo Penal”, ressal-
ta o presidente.

VEREADOR PEDE 
AQUISIÇÃO DE 

CAIXAS D’ÁGUA 
Na reunião ordinária 

do Legislativo, o verea-
dor Jaderson Molinari, 
p o r  m e i o  d e  r e q u e r i -
mento, solicitou ao Exe-
cutivo  Municipal  para 
que  se ja  r e a l izado um 
c a d a s t r o  d e  f a m í l i a s 
junto a Defesa Civil mu-
nicipal, que sofrem com 
a falta de água, princi-
palmente em períodos 
de estiagem. Além disso, 
que dentro da viabilida-
de técnica sejam adqui-
ridas caixas d 'água de 
grande porte para as fa-
mílias cadastradas pela 
Defesa Civi l ,  para que 
d e s s a  f o r m a  a  p r e f e i -
tura - com o caminhão 
pipa-  possa realizar o 
abastecimento com água 
potável.

“O caminhão pipa do 
município já realiza esse 
abaste cimento direta-
m e n t e  n o s  p o s t o s  d a s 
propriedades, mas com 
a seca, a terra absorve 
t o d a  a  á g u a  c o l o c a d a ; 
n ã o  r e s o l ve n d o  o  p r o -
blema dessas famílias”, 
comentou o vereador.

J a d e r s o n  M o l i n a r i 
também comentou que 
está mantendo contato 
com representantes em 
nível estadual, buscando 
viabilizar a perfuração 
de mais poços artesia-
n o s ,  p a r a  c o n t e m p l a r 

mais famílias e regiões.
LEI DE INCENTIVO 
AOS PRODUTORES 

RURAIS 
O primeiro secretário 

da Câmara de Rebouças, 
Ricardo Carlos Hirt Jú-
nior, apresentou reque-
rimento, solicitando ao 
Poder Executivo infor-
mações sobre a aprecia-
ção do Anteprojeto de Lei 

01/21, de sua autoria, o 
qual dispõe sobre a cria-
ção do Programa Nota 
Prem iada do Produtor 
Rural no âmbito munici-
pal de Rebouças.   

O presidente da Câma-
ra, Getúlio Gomes Filho, 
solicitou ao autor para 
que possa assinar junto 
e s s e  r e q u e r i m e n t o  a o 
Executivo. 

De acordo com o ve-
reador, a iniciativa visa, 
assim como ocorreu no 
p a s s a d o  r e c e n t e  c o m 
contribuintes  do IPTU 
local, ser uma forma de 
incentivo aos produtores 
na emissão de notas fis-
cais, o que agrega mais 
recursos ao município, e 
uma forma de compensa-
ção aos mesmos por sua 
contribuição no incre-
mento econômico local.
FISIOTERAPEUTAS 

NO PÓS-COVID
O  ve r e a d o r  R i c a r d o 

Carlos Hirt  Junior,  via 
requerimento ao Execu-
tivo, solicitou que seja 
feita uma análise para 
disponibilizar serviços 
de fisioterapia as pesso-
as no município, que se 
encontram em recupera-
ção pós-Covid.

De acordo com Ricar-
do, é necessito esse tipo 
de tratamento tendo em 
vista que esta iniciativa 
tem a pretensão de for-
talecer e melhorar a re-
cuperação dos pacientes 
que foram acometidos 
pela doença, ajudando-os 
a voltar às suas ativida-
des normais.

Presidente do Conseg de Irati, esteve presente na sessão e falou sobre a implantação do IML regional 
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Podemos definir clinica-
mente Rinossinusite como 
todo o processo inflamatório 
que acomete a mucosa nasal 
e dos seios paranasais seja de 
etiologia viral, bacteriana ou 
fúngica. As definições têm 
como base a sintomatologia 
e a duração dos sintomas. No 
entanto, alterações da Endos-
copia Nasal também são mui-
to importantes para fechar o 
diagnóstico de Rinossinusite.

SINTOMAS 
ASSOCIADOS A 

RINOSSINUSITES
História Clínica – Inflama-

ção do nariz e dos seios para-
nasais caracterizada por dois 
ou mais sintomas maiores 
ou um maior e dois menores:

- Obstrução nasal;
- Gotejamento nasal ante-

rior e/ou posterior;
- Tosse;
- Dor e/ou pressão facial;
- Redução ou perda do 

olfato;
- Cefaléia (dor de cabeça);
- Halitose (mau hálito);
- Dor em arcada dentária;
- Otalgia ou pressão em 

ouvidos.
RINOSSINUSITE 

AGUDA
A suspeita de uma Rinossi-

nusite Aguda bacteriana deve 
ocorrer quando os sintomas 
de uma IVAS viral pioram 
após o quinto dia ou persis-
tem por mais de 10 dias, com 
presença de secreção puru-
lenta em locais de drenagem 
dos seios (p. ex. meato médio), 
sugere fortemente etiologia 
bacteriana.

RINOSSINUSITE 
CRÔNICA

A Rinossinusite Crônica 
caracteriza-se pela persis-
tência dos sinais e sintomas 
por mais de 12 semanas. As 
alterações inflamatórias da 
mucosa tornam-se persisten-
tes e quanto maior o tempo 
de evolução, menores as pos-
sibilidades de reversão com o 
tratamento clínico.

A suspeita de etiologia 
bacteriana só pode ser defini-
tivamente confirmada após a 
cultura de secreção preferen-

DOENÇA RESPIRATÓRIA

O que é Rinossinusite?
Entenda o que é e 
quais são os sintomas 
da Rinossinusite

cialmente de meato médio, 
entretanto, essa prática não 
é necessária em casos corri-
queiros de rinossinusites.
AS CRIANÇAS PODEM 
TER RINOSSINUSITE?

Os seios paranasais das 
crianças só estarão comple-
tamente desenvolvidos por 
volta dos 21 anos de idade. 
Entretanto, crianças podem 
sofrer com problemas de 
sinusite.

Embora pequenos, os seios 
paranasais maxilar (na região 
da bochecha) e etmoidal (late-
ral aos olhos) já estão presen-
tes ao nascimento.

A sinusite é difícil de diag-
nosticar nas crianças, pois 
infecções respiratórias são 
frequentes e os sintomas 
podem ser muitas vezes con-
fundidos.

Diferentemente de um 
resfriado ou alergia, a sinu-
site bacteriana nas crianças 
requer um cuidado, inclusive 
com atenção especial do mé-
dico otorrinolaringologista 
para o tratamento adequado 
com antibióticos evitando 
assim possíveis complicações 
como celulite orbitária e até 
mesmo meningite.

OS SEGUINTES 
SINTOMAS PODEM 

INDICAR UMA 
INFECÇÃO O SINUSAL 

NA CRIANÇA:
- Resfriado que tem du-

ração maior que 14 dias, às 
vezes com febre baixa;

- Presença de secreção 
nasal espessa e amarelada ou 
esverdeada;

- Obstrução nasal (nariz 

entupido), ou lesões ao redor 
das narinas (impetigo em 
vestíbulo nasal);

- Secreção na garganta, 
às vezes com inflamação na 
garganta;

- Tosse, com piora durante 
o sono à noite;

- Halitose (mau hálito);
- Prostração, náuseas e /

ou vômitos;
- Dor de cabeça, geralmen-

te em crianças após os 6 anos 
de idade;

- Inchaço ao redor dos 
olhos.

EXAMES 
COMPLEMENTARES
Endoscopia Nasal: É re-

comendada para todos os 
pacientes com qualquer tipo 
de queixa nasal.

A nasofibroscopia por 
meio de endoscopia rígida 
ou flexível, permite a avalia-
ção do meato médio, além 
de oferecer detalhes sobre a 
características da mucosa, a 
presença de lesões (presen-
ça de pólipos), o aspecto da 
secreção nos locais de drena-
gem, a presença de infecção 
ou aumento (hipertrofia) da 
adenóide nas crianças, etc.

Tomografia Computa-
dorizada: Está indicada nas 
sinusites crônicas ou recor-
rentes, nas complicações de 
sinusites agudas, devendo ser 
realizada de preferência após 
tratamento clínico.

RX de seios paranasais: 
não faz parte da rotina diag-
nóstica por ser um exame 
pouco sensível e pouco espe-
cífico, sendo que a história 
clínica e exame físico com 

endoscopia nasal são sufi-
cientes para o diagnóstico 
de uma Rinossinusite Aguda 
sem complicação. E o RX 
também não está indicado 
no controle evolutivo de uma 
Rinossinusite.

TRATAMENTO
Desobstruir os seios da 

face e restabelecer a drena-
gem é tão importante quanto 
erradicar o agente etiológico.

ALGUMAS MEDIDAS 
QUE PODEM SER ÚTEIS 

NA DESOBSTRUÇÃO 
DOS SEIOS:

- Hidratação adequada, 
umidificação do ambiente 
e evitar exposição a agentes 
que causem alergia.

- Lavagem nasal com solu-
ção salina. É importante para 
todos os pacientes. Geral-
mente usa-se solução salina 
fisiológica. Para fazer uma 
lavagem efetiva é necessário 
volume, pois é um processo 
mecânico, então se aplica a 
solução nas fossas nasais com 
o auxílio de uma seringa até 
a solução atingir a cavidade 
oral, uma narina de cada vez. 

Repete-se o procedimento 
algumas vezes ao dia.
ANTIBIOTICOTERAPIA

Feito o diagnóstico de Ri-
nossinusite Bacteriana Agu-
da ou Crônica, a escolha do 
antibiótico deve recair sobre 
as bactérias de maior preva-
lência.

É recomendado o uso de 
antibióticos por 10 a 14 dias, 
porém se a resposta clínica 
for baixa, a continuação da te-
rapia por uma semana depois 
da resolução dos sintomas 
pode ser a melhor escolha. 
Já as rinossinusites crônicas 
devem ser tratadas por um 
período prolongado, no geral 
por 21 dias.

CIRURGIA
A cirurgia deve ser consi-

derada quando há falha no 
tratamento clínico (com uso 
de medicações adequadas 
prescritas por médico otorri-
nolaringologista).

Nos casos em que há alte-
rações anatômicas envolvi-
das, como casos de desvio do 
septo nasal ou de presença de 
pólipos, que não permitem a 
entrada adequada das me-
dicações, especialmente os 
“sprays” nasais, uma cirurgia 
para a correção destas alte-
rações anatômicas também 
deve ser considerada.

Atualmente a cirurgia é 
realizada com o auxílio de 
instrumentos especiais que 
facilitam a visualização e re-
alização dos procedimentos, 
tais como endoscópios com 
câmeras de vídeo, microde-
bridadores e balões.

Com o endoscópio o ci-
rurgião pode observar dire-
tamente o interior nariz e 
seios paranasais, removendo 
tecidos doentes e possíveis 
lesões quando necessários, 
limpando e desobstruindo a 
drenagem dos seios parana-
sais para as fossas nasais. A 
cirurgia geralmente é reali-
zada sob anestesia geral.

Hidratação e umidificação do ambiente, são algumas formas de diminuir os sintomas da rinossinusite
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Caríssimos! Neste tempo difícil que estamos vivendo, tensão, medo, desespero, aflição, muitas perdas de amigos e parentes devido a 
essa pandemia mundial. Nos perguntamos: qual o verdadeiro sentido da nossa vida? Dificilmente você encontra alguém que nunca tenha 
perguntado a si próprio: para que viver? Quem é que determina se devo viver e como viver? Claro, para nós cristãos praticantes, é rela-
tivamente fácil nos convencer de que Deus está por trás de nossa existência. Mas isso pode parecer as vezes uma ideia um tanto vaga e 
pouco prática em situações muito difíceis, ou aparentemente absurdas. Isso se observa especialmente em pessoas que são acometidas por 
sofrimentos intensos, prolongados e injustos.  Afinal, fomos educados a pensar que Deus recompensa o bem e castiga o mal. Mas vemos 
tantas pessoas inocentes sofrerem tanto e morrerem tão precoce e estupidamente! Nos questionamos, como entender tudo isso? Ouvimos 
dizer que Deus nos ensina a sermos desapegados das coisas materiais, mas vemos os ricos vivendo tão bem e nossos pobres carregando 
um fardo tão pesado de uma existência sem horizontes e destituída de esperança. Um rabino judeu de nossos dias, duramente atingido 
pela dor, escreveu um livrinho magnífico com o título: Quantas coisas ruins acontecem às pessoas boas. Nem sempre encontramos uma 
resposta pronta e suficiente para certas situações da vida, em nossas crenças religiosas as vezes é necessário entender com a cabeça, racio-
nalmente, para o coração poder aceitar. Nossa PAZ pode depender disso. E mais, até para não cairmos na tentação de desistir de viver, ou 
entregar-nos à amargura e revolta, podemos necessitar de uma resposta nossa. Por outro lado, não podemos esquecer que constantemente 
somos levados a identificar sinais que possam indicar que a vida deste ou daquele vale a pena. Esses sinais quase sempre vão na direção 
do sucesso, do bem-estar, das realizações de projetos e sonhos, da vida rica, de bons laços de amor e amizade. Mas já pensaram quando 
tudo isto nos faltar? Sabemos que nem sempre a religião nos dá respostas suficientes. Mesmo assim preciso reafirmar que o sentido das 
coisas importantes da vida é tão importante e fundamental que dele pode depender, conseguir viver ou entregar-se a morte. E onde é que 
vamos encontrar resposta para tantas perguntas tão angustiantes? Vamos encontrá-la justamente em DEUS, O DEUS-CONOSCO, O PAI 
ETERNO AMA, qualquer ser humano em qualquer situação, pobre ou rico, com pós-doutorado nas melhores universidades, ou até mesmo 
ignorante, e, pasmem, santo ou pecador. Somos obra de Deus e isto constitui o sentido da nossa vida.  A única realidade própria do homem 
é de ser criatura limitada., frágil, mortal, dependente do seu Criador, gloriar-se disto significa reconhecer a própria pobreza e, portanto, 
ser agradecidos pelo que Deus nos dá e estar abertos ao dom dos irmãos, manifestação concreta da presença do Senhor Jesus, o Filho de 
Deus que vem para nos salvar e nos indicar a verdade, o caminho e a vida.  PAZ E BEM! 

PAZ E BEM
A NOSSA VIDA É UM DOM DE DEUS

VANDERLEI KAWA

REDAÇÃO

No  a n o 
e m  q u e 
s e  c o -
memora 
o s  1 5 0 
anos da 

i m i g r a ç ã o  p o l o -
n e s a  n o  P a r a n á , 
aBraspol(Representação 
Central da Comunidade 
Brasileiro-Polonesa do 
Brasil), Núcleo de Irati, 
com apoio do Consula-
do Geral  da República 
da Polônia em Curitiba, 
oferta oficinas gratui-
tas de artesanato polo-
nês: Pisanki, Wycinanki 
e Lepianki. As atividades 
serão realizadas de for-
ma remota, por meio do 
Google Meet.

CULTURA POLONESA 

Núcleo da Braspol de Irati oferece 
oficinas de artesanato polonês
A primeira oficina 
será de Pisanki

Para a primeira ofi-
c i n a ,  d e  P i s a n k i ,  q u e 
acontece nos dias 11 e 

25 de junho, das 19h às 
21h,  as  inscrições  po-
dem ser feitas através 
do formulário disponível 
em:https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIp
QLSfZdEIAvDsmwqG2E
y O H8q m UGPly tQVPH_
q 3 F 7 r m J d p 5 d DA E n A / .

O link para participar 
do evento será encami-
nhado nos dias das ofici-
nas. Para mais informa-
ções entrar em contato 
pelo telefone (42) 99804-
6622 (Luciane) e (42) 
99111-7102 (Nelsi) ou pelo 
e-maillulussurek@gmail.
com. A ministrante desta 
oficina será a professora 
Luciane Spegiorin Surek.

Segundo Luciane, na 
oficina será abordado 
o contexto histórico do 
Pisanki, que são ovos de-
corados, também será 
ensinado como extrair o 

conteúdo de dentro dos 
ovos, as técnicas e tempo 
de tingimento. Além dis-
so, como trabalhar os de-
senhos, e que tipo de tinta 
e corante usar. “Tudo isso 
vai ser passado no curso, 
em duas etapas, e vamos 
passar tarefas para rea-
lização dos participantes 
em casa”, aponta. 

Ao longo dos próximos 
meses, também serão ofer-
tadas oficinas de Wyci-
nankinos dias 30 de julho e 

27 de agosto e Lepianki, nos 
dias 24 de setembro e 29 
outubro, respectivamente. 

HISTÓRIA
O “Pisanki”, que na tra-

dução para o português 
significa “escrever”, são 
ovos ornamentais com 
diversas figuras, cores e 
símbolos poloneses tradi-
cionais que representam 
os costumes e a cultura 
Polonesa. Existem várias 
técnicas utilizadas para 
fazer o Pisanki, que são his-
tóricas e milenares. Antes 
fazia-se com corante natu-
ral, por meio de alimentos 
como beterraba e cenoura, 
já que não existiam os co-
rantes artificiais. 

Outros povos também 
utilizavam essas técnicas 
e tinham modelos de ovos 
decorados, entretanto, em 
cada país tem um significa-
do. Os ovos da Páscoa mais 
antigos, datados do século 
10, foram encontrados por 
arqueólogos na Polônia. 
Os ovos são comumente 
associados as comemora-
ções pascais, entretanto, a 
tradição começou antes da 
Era Cristã. Antigamente, a 
arte em ovos era feita para 
dar de presente, sendo 
decorados com desenhos 
específicos que simboliza-
vam desejos de prosperida-
de, saúde e fertilidade.

O conteúdo trabalhado nas aulas será relacionado ao contexto histórico e como fazer os ovos decorados
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Prefeitura Municipal 
de Rio Azul

Súmulas

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPE-
CIALIZADO DE ENGENHEIRO DE MINAS
FAVORECIDO: LINHA ZERO ENGENHARIA E REPRESEN-
TAÇOES E LTDA
CNPJ.: 00.716.772/0001-24
Embasamento Legal Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93.
Rio Azul, 7 de junho de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  052/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: LINHA ZERO ENGENHARIA E REPRESEN-
TAÇOES E LTDA
CNPJ.: 00.716.772/0001-24
VALOR: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 08/06/2021 à 
07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JORGE ALBERTO PEREIRA
Representante

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
FAVORECIDO: A VIEIRA SERVIÇOS
CNPJ.: 09.181.312/0001-13
FAVORECIDO: EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA
CNPJ.: 15.261.163/0001-03
FAVORECIDO: F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ.: 09.168.383/0001-86
FAVORECIDO: GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ.: 13.919.051/0001-63
FAVORECIDO: GRAFICA BENACCHIO E COMUNICCAÇÃO 
VISUAL EIRELI
CNPJ.: 78.790.631/0001-49
Rio Azul, 08 de junho de 2021.

(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  069/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: A VIEIRA SERVIÇOS
CNPJ.: 09.181.312/0001-13
VALOR: R$ 1.627,00 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
De 08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ADREA VIEIRA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  070/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA
CNPJ.: 15.261.163/0001-03
VALOR: R$ 11.500,00 (Onze Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JULIO GONÇALVES JUNIOR
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  071/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ.: 09.168.383/0001-86
VALOR: R$ 2.186,30 (Dois Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e 
Trinta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  : 
De 08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FLAVIA RICIERI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO  DE ATA E REGISTRO DE PREÇOS  072/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ.: 13.919.051/0001-63
VALOR: R$ 38.659,20 (Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Cin-
quenta e Nove Reais e Vinte Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DE ATA E REGISTRO DE PREÇOS: 
De 08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MAURICIO TALASESCO SOARES
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  073/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GRAFICA BENACCHIO E COMUNICCAÇÃO 

VISUAL EIRELI
CNPJ.: 78.790.631/0001-49
VALOR: R$ 1.627,70 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais 
e Setenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELOIR FATIMA MARONES BENCACCHIO
Representante

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 32/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA  AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE CESTAS BÁSICAS,QUE SE-
RÃO DESTINADAS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL, ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO 
CRAS E DO CREAS.
FAVORECIDO: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
FAVORECIDO: ME GRAEBIN-ME
CNPJ.: 27.883.505/0001-06
Rio Azul, 08 de junho de 2021.

(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  065/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ME GRAEBIN-ME
CNPJ.: 27.883.505/0001-06
VALOR: R$ 46.425,00 (Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e 
Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
: De 08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARIA ESLEIA GRAEBIN
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  066/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
VALOR: R$ 73.750,00 (Setenta e Três Mil, Setecentos e 
Cinquenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  : 
De 08/06/2021 à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)OSMAIR RODRIGUES
Representante

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 34/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TANQUES NOVOS AÉREO HO-
RIZONTAL PARA ÓLEO DIESEL, SENDO QUE O PREGÃO 
ELETRÔNICO 30/2021 RESTOU FRUSTRADO.
FAVORECIDO: TANVEL INDUSTRIA E COMER DE TAN-
QUES RODOVIARIOS LTDA ME
CNPJ.: 05.103.713/0001-02
Rio Azul, 10 de junho de 2021.

(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  074/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TANVEL INDUSTRIA E COMER DE TAN-
QUES RODOVIARIOS LTDA ME
CNPJ.: 05.103.713/0001-02
VALOR: R$ 53.600,00 (cinquenta e Três Mil e Seiscentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 10/06/2021 à 
09/06/2022.
ASSINATURA:  10/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal
(a)CLANIR DA SILVA BORGES
Representante

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE CARTUCHOS E TONERS 
ORIGINAIS E REMANUFATURADOS PARA AS SECRETA-
RIAS MUNICIPAL.
FAVORECIDO: TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME 
CNPJ.: 33.460.679/0001-50
FAVORECIDO: VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH
CNPJ.: 04.987.577/0001-90
Rio Azul, 08 de junho de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS  067/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME 
CNPJ.: 33.460.679/0001-50
VALOR: R$ 14.335,00 (Quatorze Mil, Trezentos e Trinta e 

Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA 
DE REGISTRO DEPRE-
ÇOS  : De 08/06/2021 à 
07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SUZELI TYSKI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE EPREÇOS  
068/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VOLNEI 
ANTONIO FRIEDRICH
CNPJ.: 04.987.577/0001-90
VALOR: R$ 130.211,00 
(Cento e Trinta Mil, Duzentos 
e Onze Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DE 
ATA DE REGISTRO DE 
EPREÇOS  : De 08/06/2021 
à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEADNRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VOLNEI ANTONIO 
FRIEDRICH
Representante

RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
33/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CON-
TRATAÇÕES FUTURAS 
E PARCELADAS DE 
EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FONOAUDIOLOGIA PARA 
AS SECRETARIAS DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE.
FAVORECIDO: INACIO 
MARTINS SERVIÇOS EM 
SAUDE S/S LTDA EPP
CNPJ.: 24.042.809/0001-44
Rio Azul, 08 de junho de 
2021.

(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
064/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA:  INACIO 
MARTINS SERVIÇOS EM 
SAUDE S/S LTDA EPP
CNPJ.: 24.042.809/0001-44
VALOR: R$ 70.000,00 (Se-
tenta Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 08/06/2021 
à 07/06/2022.
ASSINATURA:  08/06/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) ADRIAN VITORIANO
Representante

AVISO DE SUSPENSÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 
38/2021
O Município de Rio Azul/PR, 
através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessa-
dos, que decidiu SUSPEN-
DER, a sessão de abertura 
do certame do Pregão 
Presencial nº 38/2021, cujo 
objeto é o : AQUISIÇÃO DE 
UMA ESTAÇÃO TOTAL.
Motivo da Suspensão: análi-
se  de disposições do Edital 
de Abertura, informamos 
que a presente licitação 
ficará suspensa até a devida 
reformulação, o aviso de 
reabertura da licitação será 
republicado nos respectivos 
Diários.
Rio Azul, 09 de junho de 
2021.
Carla Flaiane da Silva
Pregoeira Oficial

RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS - EIRELI, torna público que 
recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a 
Licença Prévia nº 240714, para Manuten-
ção e reparação de veículos automotores 
de grande porte, situado na Rua Pedro 
Abib, 14 – Vila Mirotto,  no Município de 

Rio Azul - PR.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AM-
BIENTAL DE INSTALAÇÃO

CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS - EIRELI, torna público que 

irá requerer ao Instituto Água e Terra - 
IAT, a Licença Ambiental de Instalação, 
para Manutenção e reparação de veícu-
los automotores de grande porte, situado 
na Rua Pedro Abib, 14 – Vila Mirotto, no 

Município de Rio Azul - PR.
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CLASSI FOLHA

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Vende–se casa no bairro Rio 
Bonito, em Irati.

Casa contém 6 peças: 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia 

com churrasqueira e garagem.
Valor R$: 190.000,00 NEGOCIÁVEL!
Entrar em contato com Estanislau 

Santos no telefone: 
(42) 9 9924-3709

ANUNCIE 
AQUI!



social@folhadeirati.com.br
WhatsApp (42) 9 8423-2333

Suelen Lima

GENTE
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A querida massoterapeuta, Juliane Lamezon completou 
mais um ano de vida no dia 08. Que seu caminho seja 

repleto de alegrias, e que toda sua dedicação seja 
recompensada com muito sucesso. 

Felicidades!

Um encanto de mulher! Ana Dias esbanjando 
beleza para as lentes da fotógrafa Alessandra 

Smouter.
Chegou o dia de comemorar o aniversário! Nesta sexta-feira (11), a Maria Julia com-

pleta seus dois aninhos. Que sua vida seja divertida como uma brincadeira de criança 
e que carregue sempre no rosto este lindo sorriso. Parabéns!!!

Na terça-
feira-(08), 

Cleyson Crova-
dor comemorou 
seu aniversário. 
Foi muito cum-
primentado e 

lembrado pelos 
amigos. Parabéns 

e felicidades!

A pequena Ariella Harmuch esbanjou beleza 
no seu ensaio mensal com a querida Amanda 
Bozza. Os papais Anderson Harmuch e Katia 

Hanycz encantam-se com tanta beleza, e não é 
pra menos!


