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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

RIO AZUL
Programa 
constrói
residências para 
famílias 
vulneráveis 
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s IRATI
Consórcio de 
Saúde muda 
localização 
da unidade de 
atendimento

Cidades 06

ACIDENTES
Número de 
atropelamentos 
cresce 
cinco vezes
em Irati

Segurança 10

PROGRAMA DE PARCERIAS

Flona de Irati terá concessões para
manejo sustentável e turismo

FESTIVIDADE
Teixeira Soares 
vai comemorar 
104º aniversário 
por meio de 
lives

Cidades 09  

FERNANDES PINHEIRO

Bebê de Fernandes 
Pinheiro nasce 
imune à Covid-19

A Floresta Nacional de Irati está qualifi cada para 
integrar o Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), do Governo Federal, e prevê a concessão fl ores-
tal. Este é um pedido antigo da região que agora foi 
atendido. Com a inclusão no PPI, é possível permitir 
o desenvolvimento sustentável da Flona.

Cidades  07

Maria Eduarda nasceu na quarta-feira (7), e os 
pais Rafaela e Douglas já receberam a notícia de 
que ela está imunizada contra a Covid-19, graças 
à mãe ter recebido as duas doses da vacina du-
rante a gestação. A pequena Maria Eduarda é de 
Fernandes Pinheiro.
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Flona de Irati qualificada no PPI 
Esta semana, a nossa matéria principal é sobre 

a Floresta Nacional de Irati que foi qualificada 
para o Plano de Parcerias de Investimentos (PPI) 
da Presidência da República e abre a possibilidade 
de comercialização do desbaste das espécies não 
oriundas da Mata Atlântica. 

Desta forma, é possível fazer concessão flo-
restal, que permite ao concessionário apenas o 
direito de praticar o manejo florestal sustentável. 
Isso significa que as empresas podem extrair 
produtos madeireiros e não madeireiros, além 
de oferecer serviços de turismo.

Pode gerar concessões, além dos produtos 
florestais mais conhecidos, com  viabilidade de 
subprodutos como resina, folhas e outros de 
interesse comercial, assim como uso público na 
visitação para educação ambiental, lazer e es-
porte, importantes ferramentas de conservação 
ambiental. O gestor da Flona de Irati, Geraldo 
Machado Pereira, explica que “este processo de 
concessão pode dar início não só ao cumprimento 
das funções previstas em lei para as florestas 
nacionais como abrir novos horizontes para o tão 
almejado uso sustentável dos recursos naturais 
de que dispomos”. 

Não podemos esquecer o esforço dos políticos 
da região, que estão há anos na tentativa que 
hoje se concretiza, principalmente da deputada 
Leandre Dal Ponte, que fez a articulação perante 
o Ministério e conseguiu que a Flona fosse inclusa 
no Programa. 

A extração dos produtos madeireiros e não 
madeireiros e os serviços de turismo, podem 
ser feitos através de licitações, e isso pode gerar 
empregos e renda para a região. De acordo com 

o Serviço Florestal Brasileiro, as concessões 
florestais do Governo Federal arrecadaram, 
até fevereiro deste ano, R$ 102 milhões. O valor 
representa a soma de todos os pagamentos re-
cebidos das empresas concessionárias desde 
o início do programa, em 2010, e se refere aos 
15 contratos ativos.

Atualmente, estão vigentes 16 Contratos 
de Concessão Florestal, sendo seis em Flores-
tas Nacionais (Jamari e Jacundá em Rondônia; 
Saracá-Taquera, Crepori, Altamira e Caxiua-
nã, no Pará) e uma em Floresta Estadual (Paru 
no Pará) , e dois Contratos de Parceria para 
Exploração Florestal (Reserva Extrativista 
Aquariquara e Reserva Extrativista Estadual 
Rio Preto Jacundá em Rondônia). O objetivo 
é gerar desenvolvimento para as regiões das 
florestas com baixo impacto ambiental. A 
Floresta Nacional de Irati, que possui uma área 
superior a 3.8000 hectares, foi inclusa nas 
primeiras concessões florestais na região Sul. 

De acordo com o Governo Federal, as 
concessões abrangem a prática de manejo 
florestal, que alia o desenvolvimento e geração 
de emprego e renda à proteção ambiental. E é 
isso que esperamos com este novo passo para 
a Flona de Irati. Um local muito bem preser-
vado que traz muitos turistas para conhecer 
a região. Pertence a Fernandes Pinheiro, mas 
abrange Teixeira Soares, Irati e Imbituva.

Os estudos avançam, e ainda vai um longo 
tempo para que seja finalizado e comecem a 
contratação, mas esperamos o melhor pelo 
local, pois preserva a história e memória da 
região. 
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POVO NA RUA, ECONOMIA
 E PANDEMIA

O recente pacote de denúncias envolvendo diretores 
e assessores do Ministério da Saúde, alguns já demiti-
dos, incluindo um eventual pedido de propina de US$ 
1 para cada dose da vacina a ser adquirida – no caso 
a imunizante da Astrazeneca – empareda o governo e 
estreita a margem de manobra do presidente Bolsonaro 
para evitar o impeachment. Mesmo assim, é mais que 
razoável apostar na hipótese de que, nas condições de 
hoje e permanência de sua base de apoios no Congres-
so, não haverá impedimento do comandante-mor. E 
os motivos são claríssimos: não há votos para aprovar 
uma medida como essa, mais ainda quando se sabe que 
o impeachment é uma equação política que obedece a 
um ritual rigoroso.

Sigamos os passos dessa liturgia. Para impedir um 
governante, há de se ter muito voto, não uma votação por 
maioria simples. São necessários 342 votos na Câmara 
(2/3), dos 513 deputados, e 51 senadores, do total de 81. E 
como se alcançam estes números? Usando a ferramenta, 
a única, que pode dar o passaporte de casa ao governan-
te: povo na rua. O que não é tarefa das mais fáceis. Povo 
nas ruas é fermento na massa. Faz o bolo crescer. Faz 
o deputado sentir a temperatura social. Faz o senador 
examinar a saúde do presidente. Cria um gigantesco rolo 
compressor que ameaça as cúpulas côncava e convexa 
do Congresso Nacional. E põe em risco a volta do próprio 
parlamentar às casas das leis.

Posto isso, examinemos essa possibilidade. Partamos 
do conjunto de fatores que se juntam para formar a 
massa conceitual de um veto popular ao governante. 
Entre esses, incluem-se as carências sociais, como falta 
de recursos para viver – alimentar a família, educar os 
filhos, pagar os transportes, cuidar da saúde, sentir-se 
seguro nas ruas e em casa. Duas alavancas estão nesse 
momento sendo usadas pelo governo para atenuar as 
mazelas sofridas pelo povo: a economia, com um esforço 
para recuperá-la e aumentar o adjutório social (Bolsas 
e Auxílios) e a saúde, com a vacinação da população. O 
que poderá ocorrer nos próximos tempos com essas duas 
vertentes? Vão melhorar ou piorar? Em suma, o Produto 
Nacional Bruto da Felicidade aumentará ou diminuirá? 
Resposta em aberto.

Portanto, o eleitor, o eixo maior da engrenagem social 
e política, está de olho aberto para a equação. Sua ida 
às ruas é a  resposta de que a democracia participativa 
vai bem em nossas paragens. Esse mecanismo tem se 
fortalecido ao longo do tempo, na Europa, nos Estados 
Unidos e em outras regiões, sob o fluxo de conscientiza-
ção política e ações em defesa dos direitos individuais e 
coletivos. Desenvolve-se o que podemos designar como 
uma autogestão técnica, que consiste na definição pe-
los cidadãos dos rumos a seguir e os meios que podem 
garantir sua caminhada.

A conscientização tem ganhado volume com a crise 
da democracia representativa, caracterizada por não 
cumprimento da agenda social pelos conjuntos repre-
sentativos. O povo tem se distanciado dos políticos, até 
com indignação, abrindo um vazio na sociedade que 
está sendo ocupado por milhares de entidades de in-
termediação – associações, sindicatos, núcleos, grupos, 
setores, movimentos. Assim, a organicidade social tem 
sido a resposta às falhas da democracia representativa. 
Ou, em outros termos, a democracia participativa – que 
nos deu na CF o referendo, o plebiscito e o projeto de 
iniciativa popular – é a bola da vez, mas a pelota agora 
é jogada nas ruas.

 E são cada vez são menos os jogadores (eleitores) que 
participam de peladas patrocinadas por partidos, ban-
deiras e cores. A maioria quer entrar em jogos patrocina-
dos por suas necessidades. Pavlov classifica dois grupos 
de instintos: os de preservação do indivíduo (impulso 
combativo e impulso nutritivo) e os de perpetuação da 
espécie (impulso sexual e impulso paternal). Pois bem, 
as pessoas agem para se defender das ameaças humanas 
e as da natureza (catástrofes) e, ainda, para garantir a 
saúde de seu corpo (alimento para suprir o estômago). 
Os dois primeiros instintos de Pavlov embasarão o ca-
minho a ser seguido pelo povo. Economia e pandemia se 
cruzarão. Em suma, povo na rua vai depender das coisas 
boas e ruins que ocorrem ou ocorrerão nos próximos 
tempos sob a égide da administração pública. Maior ou 
menor movimentação social decorrerá dessa hipótese. O 
povo luta por sobrevivência. Lembrando o velho ditado: 
a necessidade obriga.
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 '' 52%''
Desde outubro do ano 

passado, a proporção de 
brasileiros que avaliam 
o governo como ruim 
ou péssimo tem cresci-
do mês a mês. Há nove 
meses, no menor nível 
recente, o índice era de 
31%. Sinal de alerta.

Inovação 
O Prefeito Jorge Derbli está inovando no setor da habi-

tação e dando exemplo. Ele mandou para a Câmara um PL 
que cria o primeiro projeto habitacional do município, o 
PROHABI. Serão poucas casas no início, cerca de 30. Mas 
tem o objetivo de dar moradia digna aos mais necessitados, 
disse Derbli. O Prohabi, além de proporcionar direito a 
moradia à população iratiense, também prevê uma con-
trapartida que será paga pelo beneficiário do programa, 
fazendo com que este tenha o compromisso, de acordo com 
a sua capacidade econômico-financeira, de arcar com parte 
dos custos das obras. O projeto foi aprovado, em primeira 
votação, por unanimidade pelos vereadores e arrancou 
elogios por partes dos edis. 

Assediado
O prefeito de Inácio Mar-

tins e presidente da Amces-
par, Junior Benato, tem sido 
assediado constantemente 
pelo alto escalão do Governo 
do Estado para que represen-
te os municípios da região, 
através de uma candidatura 
a Assembleia Legislativa. Mas 
Benato reintegra seu com-
promisso com o deputado 
Artagão Junior, que repre-
senta Inácio Martins perante 
o Governo. Benato diz que Ar-
tagão representa muito bem 
o município, mas quando ele 
mudar de posto, quem sabe...

Saindo do Papel
A deputada Leandre Dal 

Ponte (PV) teve uma reivin-
dicação antiga está saindo 
do Papel. A deputada está 
noticiando a portaria que 
autoriza o ICM-Bio a contra-
tar concessões para a Flona 
de Irati. Isso quer dizer que, 
após vários anos de lutas, as 
florestas de Pinnus e outras 
existentes dentro da Flona 
através de um manejo da 
Floresta. As empresas do 
em torno de Irati poderão se 
credenciar para a extração 
da madeira. Ainda, a Floresta 
de Irati, que foi pioneira no 
desenvolvimento do cultivo 
do Pinnus, poderá ainda ser 
explorada de forma turísti-
ca. Sem dúvida uma grande 
conquista para região. 

Dando as Caras
O PSDB fez na semana 

passada uma “conversa pré-
via” para tratar das eleições 
presidenciais. Com a presen-
ça de Eduardo Leite, governa-
dor Gaúcho, o PSDB reuniu lí-
deres como Ademar Traiano, 
Paulo Litro, Michelle Caputo 
e também o ex-governador 
do Paraná, Beto Richa, que 
segundo comentários pode 
disputar uma vaga a deputa-
do Federal. Leite busca uma 
vaga como presidenciável do 
partido. 

De perto...
O prefeito Osnei Stadler e o vice Evaldo de Prudentó-

polis estão cuidando de perto de uma obra importante do 
município. É uma que está sendo construída sobre o Rio 
Barra Grande reduzindo em até 8 km de percurso para 
quem vai ou vem da região norte do município. Além do 
caminho mais curto, também maior segurança para quem 
usa aquele trajeto. A ponte já está em fase de concretagem. 
Esta é uma foto das constantes visitas que o prefeito e o 
vice fazem na obra. Aqui, quem acompanha é o  secretário 
de Planejamento e Obras Alex Garcia. Osnei tem cobrado 
para que a obra seja entregue até o mês de setembro. 

Paraná Produtivo
O secretário de Planejamento do Paraná, Valdemar Ber-

nardo Jorge, estará na Amcespar na próxima sexta-feira 
(16) para apresentar aos prefeitos o programa “Paraná 
Produtivo”. Segundo o presidente da Amcespar Junior Be-
nato, o programa está preparando o estado para o futuro e 
levantar as potencialidades é essencial para que o Paraná 
conheça cada vez mais como pode produzir mais e melhor. 
O evento será para prefeitos da Amcespar e Amsulpar. 

Gerou economia
Com a intervenção do deputado Hussein Bakri, a Santa 

Casa de Irati terá uma redução de 30% na taxa de energia. 
Hussein intermediou com a Copel para que a Santa Casa 
fosse contemplada com um projeto de eficiência energéti-
ca. A medida vai reduzir o consumo de energia do hospital, 
a partir de um investimento de R$ 783,6 mil na instalação 
de placas solares, na troca dos aparelhos de ar condicio-
nado e na colocação de lâmpadas de LED. E, segundo o 
deputado, a parceria séria com o provedor Ladislau Obzut 
trousse o resultado esperado. 

“As viagens serão constantes”
O Prefeito de Guamiranga, Marcelo Leite (PSL), esteve em 

Curitiba esta semana buscando recursos para o município. 
Junto do deputado Alexandre Curi estiveram com o secretário 
da SEIL, deputado Sandro Alex, pleiteando recape asfáltico 
para ser aplicado em estradas da Boa Vista. Ainda, pleitearam 
a liberação de um caminhão caçamba para o município. Leite 
diz que tem de aproveitar o início do mandato para buscar o 
que o município precisa. Portanto, viagens serão constantes.

Sabe qual a minha 
resposta, pessoal? 
Caguei! Caguei 
para a CPI. Não 
vou responder 
nada. São sete pes-
soas que não estão 
preocupadas com a 
verdade”

 - JAIR BOLSONARO PRESIDENTE 
DO BRASIL

Caiu por terra
O ex-prefeito de Mallet, 

Rogério da Silva Almeida, 
teve uma importante vi-
tória no TCE. Ele reverteu 
uma decisão do colegiado 
em que era acusado de 
utilizar irregularmente 
diárias no seu último man-
dato. Mas, há poucos dias, 
Rogério foi inocentado da 
acusação que caia sobre ele 
e sobre o seu secretário de 
finanças na época, Pedri-
nho Przybysz. Com a nova 
decisão, o TCE-PR determi-
nou a exclusão da conde-
nação de ressarcimento de 
valores ao cofre municipal 
e as multas aplicadas aos 
recorrentes.

Indústria e Comércio

A prefeitura de Teixeira 
Soares está fazendo algu-
mas ações para ampliar a 
efetividade administrativa. 
Um projeto de Lei propõe 
a criação da Secretaria de 
Indústria e Comércio, que 
terá a finalidade de ampliar 
a busca e efetivação de em-
prego e renda na cidade. O 
projeto passa a valer a partir 
de 2022. O prefeito Lula afir-
ma que a criação é necessária 
para organizar a prefeitura 
e ter maior efetividade nas 
conquistas. “Como em ou-
tras secretarias, é preciso 
de alguém que tenha esta 
incumbência da geração de 
emprego e oportunidade de 
geração de renda”. 
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Romão Paul - O grande 
benfeitor polono-brasileiro
Um patriota 
polonês que dava 
importância ao 
coletivo

(42) 3422-1013 (42) 99853-0371
Laboratório de Análises Clínicas

www.sekula.com.br

PROFª GUIZELIA WRONSKI

Nasceu em 13 de de-
z e m b r o  d e  1 8 7 5  e m 
Młodzieszyn-Polônia e fa-
leceu em Mallet no dia 24 
de setembro de 1958.

Mallet,  neste ano de 
2021, comemora 130 Anos 
da Imigração Polonesa em 
suas terras, 1891- 2021. 
Na região de Rio Claro. E 
a família de Paul chega ao 
Brasil em março de 1891. 
Fixam-se em Barra Feia, 
hoje Fluviópolis, à margem 
direita do Iguaçu. Como al-
guns imigrantes passavam 
por Curitiba, Paul fi cou lá 
para aprender o português, 
na escola particular da 
senhora Janina Kraków, 
gratuitamente estudou 
comércio, por isso, iniciou 
suas atividades como co-
merciante. Mas antes, foi 
ser professor numa escola 
de nome Santo Estanislau, 
em Fluviópolis. Trabalhou 
na firma Zawadzki& Cia. 
Em 1906, fundou a Socie-
dade Mercantil, para poder 
importar máquinas e fer-
ramentas da Polônia para 
a agricultura no Paraná.

Patriota polonês dava 
importância ao coletivo. 
Com sua experiência e co-
nhecedor dos problemas 
que o imigrante polonês 
tinha, sentiu a necessida-
de de fundar uma escola 
polonesa. E, em 1911, ide-
alizou a fundação da es-
cola polonesa, “ Kolegium 
Mikołaj Kopernik”, nome 
em homenagem ao as-
trônomo polonês Nicolau 
Copérnico, em Mallet. Paul 
considerava a ignorância o 

   Recordações Necrológicas – Jornal 
“Siewca” “O Semeador” de 1958
(Trecho) “Em 24 de setembro do corrente, 

partiu das nossas fi leiras o inesquecível 
ROMAN PAUL, um dos cidadãos de maior 

mérito e um dos pioneiros da terra malletense, 
extraordinário membro da Polônia brasileira, 

com tão bons méritos, tanto para o Brasil 
como para a Polônia, através de sua atividade 
caritativa e altruísta, no campo social-cultural-

econômico e político. Porque a miséria 
intelecto-cultural de nossos primeiros colonos, 

era como preâmbulo de sua teimosia e 
consequente luta pelo dia de amanhã melhor, 

pelo nível social mais elevado destas vastas 
massas dos próprios conterrâneos, indo de 
encontro dos mesmos, através da época de 
mais de 60 anos- trabalho penoso, portando 
em sua bandeira desfraldada seu entusiasmo 
e abnegação de seu trabalho penoso, grandes 
ideais, próprios à grandes almas, os homens, 

assinalados com estigmas de grandeza, 
destinados e criados para grandes feitos.
     Enquanto a rádio Malletense irradiava 

incessantemente a imortal marcha fúnebre 
de Chopin, o cortejo se deteve diante das 

portas do “ Colégio Nicolau Copérnico”, onde, 
em nome de velhos amigos, da mocidade e 

ex-alunos, o Presidente da Sociedade despedia 
o falecido”.

Fontes: Perfi s Polônicos no Brasil – Ruy C 
Zdisław MalczewskiSChre Material de Arquivo.

principal elemento depre-
ciador do ser humano.   

No Brasil, existia a As-
sociação Profissional de 
Professores das Escolas 
Polonesas Particulares, 
que contava com 56 só-
cios, havia também três 
sócios honorários: O cônsul 
Kazimierz Głuchowski, o 

cônsul Zbigniew Miszke e 
o Sr. Roman Paul.

Q u a n d o o  K o l e g i u m 
Mikołaj Kopernik foi fe-
chado, por ocasião da cor-
rente nacionalista, Paul 
não descansou enquanto 
não conseguiu, junto ao 
governo do estado, a trans-
formação dessa escola para 
o “Ginásio Malletense” e 
posteriormente passou a 
ser o “Ginásio Estadual 
Nicolau Copérnico”, depois 
“ Escola Estadual Nicolau 
Copérnico “. E hoje, em 
2021, passou a ser “Escola 
Estadual Cívico Militar Ni-
colau Copérnico”.

Por ter contatos impor-
tantes na Polônia, de lá re-
cebia livros e revistas, que 

distribuía pelas bibliote-
cas. Até hoje, na biblioteca 
da antiga Escola Polonesa 
Nicolau Copérnico, há mui-
to desse material. Foi res-
ponsável pela construção 
do Hospital São Pedro, que 
até os dias de hoje atende 
a população malletense. 
Além de presidente do Hos-
pital por 11 anos. Membro 
honorário da Sociedade 
Kultura e sócio de uma 
grande fi rma polonesa no 
Paraná: Sociedade Comer-
cial Ltda, comercializando 
erva-mate e madeira.

Em Mallet, comerciali-
zou os seguintes artigos: 
tecidos, cereais, ferramen-
tas para a agricultura, er-
va-mate, esta exportava 
para a Argentina em gran-
de quantidade. Fornecia 
cobras para o Instituto 
Butantan para a produção 
de soro antiofídico. Traba-
lhou também no campo de 
olaria e serraria, por curto 
período.

 Pelo seu auxílio, exe-
cutado em várias ativida-
des culturais, patrióticas 
( durante a I Guerra Mun-
dial auxiliou as legiões de 
Piłsudski, herói polonês, 
em defesa da liberdade 
da Polônia),  e governa-
mentais recebeu como 
prêmio do governo polonês 
a “Medalha Polônia Res-

tituta”, “Medalha da Le-
gião Polonesa- 1914-1918”,  
“Medalha do “Combatente 
Pela Independência da 
Polônia”.

Em Dorizon,também 

deixou suas marcas. Cons-
truiu a igreja Santa Mar-
garida, nome em homena-
gem a sua esposa Marga-
rida. Doou terrenos para o 
cemitério e uma praça.
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Romão Raul foi um patriota polônes que viveu em Mallet

Escola Polonesa Nicolau Copérnico (Kolegium Mikołaj Kopernik)

Igreja Santa Margarida em construção, em Dorizon
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JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Rio Azul, 
através da Secretaria de Assis-
tência Social, tem o programa 
Reconstruir, que visa levar 
moradias digna, às famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social em situação precária 
de residência. Assim, novas 
habitações são construídas e 
algumas reformadas. Todas 
são feitas com recurso próprio 
do poder municipal.

Até o momento, em seis 
meses de mandato, nove famí-
lias já foram atendidas com a 
construção de moradia e via-
bilização de material para re-
forma. Cada casa é idealizada 
de acordo com as necessidades 
das famílias. Todas possuem 
um projeto e laudo dos enge-
nheiros. Não há custo para as 
famílias beneficiadas. 

A primeira casa entregue, 
em menos de três meses de 
mandato, foi feita na Vila Beira 
Linha, e foi adaptada para a 
família, pois tem uma criança 
com necessidades especiais. 

HABITAÇÃO

Projeto Reconstruir leva moradia 
digna às famílias de Rio Azul
Prefeitura constrói 
residências com 
recurso próprio para 
famílias cadastradas 
no programa

Agora, o projeto prevê a cons-
trução de mais duas casas em 
Lageado dos Mello, duas em 
Rio Azul de Cima e uma no 
Taquari. As casas reformadas 
serão duas na Vila Diva e uma 
na Vila Carneiro. Todos os 
atendimentos são realizados 
concomitantemente, algumas 
famílias conseguem mão de 
obra, já outras dependem da 
Prefeitura.

No mês passado, foi feita 
a entrega de mais uma casa, 
na comunidade de Lageado 
dos Mello. O prefeito Lean-
dro Jasinski e o vice Jair Boni 
acompanharam e, em vídeo 

publicado nas redes sociais, 
comentaram sobre este pro-
jeto do município. “É uma 
alegria muito grande poder 
fazer essa entrega. Foi uma 
grande proposta de campa-
nha e, através da economia, 
trabalhando com respeito com 
o dinheiro do povo, sempre 
com transparência, podemos 
proporcionar uma vida mais 
digna para os cidadãos rioazu-
lenses”, disse o prefeito. Para 
Boni, este é um momento im-
portante e de agradecimento. 
“Agradecemos a todo o pessoal 
envolvido. É uma gratificação 
que nós temos de beneficiar 

essas famílias que merecem”, 
comenta. 

A ideia do projeto veio a 
partir da leitura da realidade 
habitacional do município e do 
reconhecimento das deman-
das por melhoria das condi-
ções de habitação e reconhe-
cimento do direto a moradia 
digna. “Quando assumimos 
o município, demos continui-
dade ao projeto de Lei que se 
chama Reconstruir mesmo 
que com recursos próprios”, 
comenta a secretária de As-
sistência Social, Ghessi Bucco.

Ela ainda destaca que com 
esse projeto é possível reco-

nhecer o direito de acesso à 
moradia digna dos rioazu-
lenses e trabalhadores. “Rio 
Azul apresenta uma grande 
demanda na área de habitação 
tanto na zona urbana quanto 
na rural. Os esforços precisam 
ser diários para atender todas 
as exigências dos programas 
habitacionais”.

Para as famílias que que-
rem fazer parte do programa, 
o cadastro deve ser feito pelo 
site www.cohapar.pr.gov.br e 
diretamente no Departamen-
to de Habitação, anexo a Se-
cretaria de Assistência Social, 
onde é realizada a avaliação 
social de cada situação pela 
equipe técnica que faz parte a 
Assistente Social Regiane Nós 
e a Chefe de Departamento de 
Habitação e também psicólo-
ga, Paloma Dembeski.

 Casas são construídas de acordo com cada necessidade das famílias. Duas já foram entregues
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“Nosso trabalho não 
para. Até o fim do 
ano vamos entregar 
mais casas de famí-
lias que realizamos 
visitas. Nossa gestão 
atua sob a perspec-
tiva do acesso da 
população ao que é 
por direito: a 
moradia digna”. 

GHESSI BUCCO 
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A partir de uma articu-
lação iniciada pelo depu-
tado Hussein Bakri (PSD), 
a Santa Casa de Irati foi 
contemplada pela Copel 
com o projeto de eficiên-
cia energética. A medida 
vai reduzir o consumo de 
energia do hospital em pelo 
menos 30%, a partir de um 
investimento de R$ 783,6 
mil na instalação de placas 
solares, na troca dos apare-
lhos de ar condicionado e 
na colocação de lâmpadas 
de LED. Com o projeto pron-
to e o contrato já assinado, 
o novo sistema deve entrar 
em funcionamento dentro 
de dois a três meses.

“Mais do que nunca, saú-
de é a prioridade número 
um para a população. Por 
isso, batalhamos muito 
junto à Copel para viabi-

SANTA CASA DE IRATI

Articulação de Bakri vai garantir 
economia de mais de 30% na conta de luz
Hospital foi 
contemplado 
pela Copel com o 
projeto de eficiência 
energética

lizar esse sonho antigo da 
Santa Casa de Irati, que 
vai diminuir a conta de luz 
e permitir que o hospital 
redirecione esses recursos 
em benefício de todo o 
Centro-Sul do Estado. Mais 
uma vez, a Copel mostra na 
prática que é uma empresa 
voltada ao Paraná e aos 
paranaenses”, destacou 
Hussien Bakri, líder do Go-
verno Ratinho Junior (PSD) 
na Assembleia Legislativa.

Hospital filantrópico 
com cerca de 150 leitos, 300 

funcionários e mais de 80 
anos de história, a Santa 
Casa de Irati é referência 
de atendimento nos nove  
municípios da 4ª Regional 
de Saúde – Fernandes Pi-
nheiro, Guamiranga, Imbi-
tuva, Inácio Martins, Irati, 
Mallet, Rebouças, Rio Azul 
e Teixeira Soares –, onde vi-
vem mais de 160 mil pesso-
as. Dada essa importância, 
o deputado Hussein Bakri 
já vinha trabalhando em 
parceria com o provedor e 
diretor técnico do hospital, 

Dr. Ladislao Obrzut Neto, 
tendo viabilizado em 2019, 
por exemplo, o parcela-
mento de dívidas com a 
Copel acumuladas ao longo 
de anos. Isso permitiu um 
importante fluxo de caixa 
ao dia a dia da instituição.

“Com o apoio do de-
putado estadual Hussein 
Bakri, que orientou e acom-
panhou o processo, (esse 
projeto) virá a beneficiar a 
Santa Casa de Irati, com ilu-
minação, condicionamen-
to ambiental e instalação 

de fontes incentivadas. A 
equipe inteira comemora 
esta grande conquista, que 
só chegou após muito es-
forço da provedoria atual e 
administradores, que per-
sistiram em buscar desta 
inclusão e que agora virou 
realidade”, publicou o hos-
pital nas redes sociais. 

“Mais do que nunca, 
saúde é a prioridade 
número um para a 
população. Por isso, 
batalhamos muito 
junto à Copel para 
viabilizar esse sonho 
antigo da Santa 
Casa de Irati, que vai 
diminuir a conta de 
luz e permitir que o 
hospital redirecione 
esses recursos em 
benefício de todo 
o Centro-Sul do 
Estado”

HUSSEIN BAKRI 
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Imagens de abril de 2019, em visita do deputado Hussein Bakri à Santa Casa de Irati

ESTHER KREMER, COM REPORTAGEM DE 
JAQUELINE LOPES

O Consócio Intermuni-
cipal de Saúde (CIS/Amces-
par) mudou a unidade de 
atendimento para a Rua De-
zenove de Dezembro em Ira-
ti, no edifício Pérola do Sul. 
No local, também foi feita 
uma travessia elevada, para 
a segurança das pessoas que 
procuram pelo atendimento. 

Todos os serviços de saúde 
prestados pelo CIS também 
foram reformados e reorga-
nizados. O edifício Pérola do 
Sul comporta as salas do ad-
ministrativo e ambulatório. 
Já na rua paralela,fica o CAPS 
II (Centro de Atenção Psicos-
social), e no Bairro Choma as 
especialidades odontológi-
cas, apenas este serviço está 
separado. Todos os outros 
tratamentos prestados pelo 
CIS estão no edifício.

A presidente do CIS, Cle-
onice Schuck, comenta que 
perceberam a necessidade 

CIS AMCESPAR

Consórcio Intermunicipal de Saúde 
atende em novo endereço em Irati
O novo local está 
localizado na 
Rua Dezenove 
de Dezembro, no 
edifício Pérola do Sul

de um lugar mais amplo, 
pelo fato do prédio antigo já 
estar muito comprometido 
e ser pequeno, visto que a 
pandemia exige um distan-
ciamento social, evitando 
aglomerações e o contágio 
pelo coronavírus.

Cleonice também fala  que 
o espaço no edifício Pérola 
do Sul passou por algumas 
mudanças para poder com-
portar as 48 salas criadas para 

melhorar o atendimento, de 
uma forma organizada e com 
qualidade, passando um con-
forto aos pacientes dos nove 
municípios que fazem parte 
do CIS Amcespar.  

Em relação ao trânsito no 
local, Cleonice explica sobre 
a construção da travessia ele-
vada, pois existe um grande 
fluxo de automóveis na Rua 
Dezenove de Dezembro.“Nós 
informamos à Prefeitura de 

Irati sobre esta mudança para 
que eles pudessem analisar 
essa situação, junto ao Conse-
lho de Trânsito e toda a equipe 
de engenharia, para procurar 
alguma solução que ficasse 
mais seguro”, disse.

A locomoção das pesso-
as dentro do novo prédio 
também foi uma novidade, 
pois no local antigo, devidoà 
quantidade de corredores, 
era difícil chegar com fa-

cilidade aos consultórios 
médicos. 

Cleonice aponta que o 
CIS está recebendobastante 
elogios em relação às novas 
adaptações no local. “Re-
cebemos elogios tanto dos 
pacientes quanto dos profis-
sionais que aqui trabalham. 
Estamos bem otimistas em 
finalizar a nossa mudança, 
que aconteceu em poucos 
dias, também em dar um 
atendimento de maior quali-
dade e nesse prédio também 
temos a maior acessibilida-
de, temos um elevador que 
também facilita o acesso”, 
afirma a presidente. 

“Estamos bem oti-
mistas em finalizar 
a nossa mudança, 
que aconteceu 
há poucos dias. 
Também em dar 
um atendimento 
de maior quali-
dade e nesse prédio 
também temos uma 
maior acessibili-
dade”. 

CLEONICE SCHUCK
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CIS/Amcespar muda seu local de atendimento para fornecer mais conforto aos pacientes
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Flona de Irati é qualificada para programa 
com a finalidade de concessão florestal
Plano de Parcerias 
de Investimentos 
(PPI) da Presidência 
da República abre 
a possibilidade de 
comercialização do 
desbaste das espécies 
não oriundas da 
Mata Atlântica

ERRATA 
Na edição passada (2676), na matéria “Reunião discute 

implantação do IML e apresenta SVO”, e na coluna 
Confidencial, na nota “IML e SVO”, foi colocado o nome 

errado do médico-legista,  o correto é André Ribeiro 
Langowiski. Desculpe pelo erro. 

JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA

Através de um decreto 
da Presidência da Repú-
blica, a Floresta Nacional 
de Irati (Flona) foi qua-
lificada para fazer parte 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) 
do Governo Federal, com 
finalidade de concessão 
florestal.  O decreto foi 
publicado no final do mês 
passado e atende um pedi-
do antigo da região. 

A concessão florestal 
permite ao concessionário 
apenas o direito de prati-
car o manejo florestal sus-
tentável, que é aquele que 
emprega técnicas que tor-
nam possível extrair pro-
dutos com menor impacto 
ambiental. Isso significa 
que as empresas podem 
extrair produtos madei-

reiros e não madeireiros, 
além de oferecer serviços 
de turismo.

Com a inclusão da Flo-
na de Irati no PPI, é pos-
sível fazer o processo de 
substituição das espécies 
exóticas, como o Pinnus, 
por exemplo, por forma-
ções florestais compostas 
de espécies nativas, como 
a Araucária. Abrindo a 
possibilidade de comer-
cializar o desbaste das 
espécies não oriundas da 

Mata Atlântica.
O gestor da Floresta 

Nacional de Irati, Geraldo 
Machado Pereira, explica 
que a área está apta a re-
ceber a concessão devido 
ao seu estoque de madeira 
plantada para manejo, que 
na verdade já atingiu o 
seu estágio de colheita há 
muito tempo. Ele também 
comenta que este processo 
de concessão vai atender 
às determinações legais e 
a função estabelecida para 
a criação das florestas na-
cionais.

“Além dos produtos 
florestais mais conheci-
dos, teremos estudos de 
viabilidade de subprodu-
tos como resina, folhas 
e outros de interesse co-
mercial, assim como uso 
público na visitação para 
educação ambiental, lazer 
e esporte,  importantes 
ferramentas de conserva-
ção ambiental”, comenta 
o gestor. 

A deputada Leandre Dal 
Ponte foi uma das grandes 
articuladoras para que o 
projeto fosse feito e teve 
papel fundamental no Go-
verno Federal. Ela destaca 
que o desbaste do Pinus di-
minui, inclusive, a pressão 

nos estoques de madeira 
nativa da região e também 
de material  combustí-
vel, que pode ocasionar 
incêndios e gerar perdas 
enormes para a área de 
conservação.  “Além disso, 
a comercialização desta 
madeira que não é nativa 
vai gerar ganhos sociais e 

“Este processo de 
concessão pode dar 
início não só ao cum-
primento das funções 
previstas em lei para 
as florestas nacionais 
como abrir novos hori-
zontes para o tão alme-
jado uso sustentável 
dos recursos naturais 
de que dispomos”. 

GERALDO MACHADO PEREIRA

econômicos para a região 
de Irati, pois existe a pos-
sibilidade real da geração 
de muitos empregos”. 

Pereira comenta que 
o corte manejado se faz 
necessário para aprovei-
tamento da madeira que 
se perderia cada vez mais 
através da morte dos indi-
víduos pela maior predis-
posição ao ataque de pa-
rasitas e quedas pela ação 
do vento. Além de tudo, 
o resultado econômico 
da exploração do manejo 
florestal reverterá bene-
fícios para a comunidade 
local que terá prioridade 
na licitação. Há previsão, 
inclusive, de que os re-
cursos arrecadados terão 
destinação compartilha-
da entre União, Estado e 
Municípios da região das 
Florestas contempladas.

“O uso público é con-
siderado hoje, com base 

em experiência mundial 
e nacional, uma das mais 
eficientes ferramentas de 
conservação da natureza, 
pois sensibiliza todos os 
setores da comunidade da 
importância da unidade 
de conservação e sua in-
trínseca participação na 
vida de todos os cidadãos, 
além de proporcionar a 
todos, conhecimento, la-
zer  e  saúde”,  comenta 
Geraldo. 

Para Estela Mara Rosa, 
presidente da ADECSUL, 
este projeto será muito 
importante para o turis-
mo da região. “Buscar a 
atração de investimen-
tos privados para tornar 
estes locais também um 
a t ra t i vo  t u r í s t i c o  q u e 
concomitantemente seja 
exemplo de exploração 
sustentável, nos parece 
algo bastante desejável. 
Certamente irá impactar 
positivamente toda a eco-
nomia regional. Impor-
tante ressaltar que os qua-
tro municípios que com-

põem a FLONA, integram 
a região turística Terra 
dos Pinheirais, assim, o 
nosso turismo tem muito 
a ganhar com esta inicia-
tiva do Governo Federal, e 
saber que o Ministério do 
Turismo foi chamado para 
esta discussão é um ótima 
notícia”, destaca. 

O processo é em longo 
prazo e está na fase em 
que a empresa contratada, 
a SCDP de Curitiba, realiza 
os levantamentos de todos 
os dados, inventários e 
análise dos mesmos. Os 
estudos levarão a possi-
bilidades de manejo que 
serão apresentadas até 
fevereiro de 2022, a partir 
disso, a Flona terá um edi-
tal de concessão aberto à 
concorrência pública. 

FLONA
A Floresta Nacional de 

Irati foi criada, oficial-
mente, em 1968 e conta 
com uma área superior a 

“Este é o resultado 
de uma luta nossa de 
muitos anos. Fizemos 
um trabalho, desde 2019, 
com o Ministério da 
Agricultura e o Serviço 
Florestal Brasileiro para 
incluir a Flona de Irati 
no Plano de Outorga 
Florestal”. 

LEANDRE DAL PONTE

3.8000 hectares, no bioma 
Mata Atlântica. A maior 
parte da floresta está lo-
calizada no território de 
Fernandes Pinheiro. Mas 
uma parcela pequena da 
floresta também pertence 
ao município de Teixeira 
Soares. Além disso, a Flo-
na faz divisa com outros 
dois municípios: Irati e 
Imbituva.
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Floresta Nacional de Irati passa a integrar o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)

Igreja que está na Flona é um dos atrativos no espaço

Geraldo Machado Pereira

Trilha do Eucalipto Mal Assombrado é uma das trilhas da Flona
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ESTHER KREMER

Na quinta-feira (01), a 
Amcespar visitou o município 
de Guamiranga para uma reu-
nião com o prefeito Marcelo 
Leite. Nela foram discutidos e 
apresentados todos os recur-
sos que o grupo disponibiliza, 
dentre eles, estão os planos de 
arborização, revisão do plano 
diretor, plano de recursos 
hídricos, saneamento, tam-
bém a patrulha rural, que o 
município de Guamiranga 
vai aderir em breve, e projetos 
estruturais, como praças, o 
chalé do produtor e a capela 
mortuária. 

Benato comentou que esti-
veram presentes na reunião a 

PARCERIA

Amcespar visita o município de Guamiranga 
para reunião com o prefeito Marcelo Leite
A Amcespar colocou à 
disposição toda a sua 
estrutura para ajudar 
no desenvolvimento 
do município

equipe técnica da Amcespar, 
presidente e o secretário exe-
cutivo Vanderlei Kawa, o pre-
feito de Guamiranga, Marcelo 
Leite e os técnicos Diorgenes-
Ditrich e Dr.GiovaniRizzi.

Júnior Benato apresentou 
as ações feitas pela Amcespar 
em conjunto com os municí-
pios da região e ainda fez um 
adendo “não foi necessário 

o município vir para dentro 
da Amcespar, a Amcespar 
foi até o município”, disse o 
presidente.

A visita foi feita em prol de 
auxiliar o novo prefeito que 
inicia seu mandato, o presi-
dente da Amcespar também 
relata que foram expostos 
todos os recursos para ajudar 
no desenvolvimento do muni-

cípio “Foi uma reunião muito 
proveitosa, onde o prefeito 
se sentiu à vontade de ter o 
conhecimento da estrutura da 
Amcespar e do Conder”, disse. 

O prefeito de Guamiran-
ga, comentou sobre a visita 
“estou no início do mandato 
e toda a experiência é im-
portante. Poder aproveitar 
dos serviços oferecidos pela 

Amcespar são ferramentas 
para fazer uma boa gestão 
em Guamiranga. Precisa-
mos aproveitar todas as 
oportunidades para buscar 
conhecimento não só para 
mim como gestor, mas para 
toda a equipe que ajuda ad-
ministrar o município. Sa-
bemos que a Amcespar será 
um ponto de apoio durante 
o mandato, contando com a 
experiência tanto da equipe 
como do presidente Junior 
Benato que fez questão de 
vir a Guamiranga para nos 
ajudar neste início de cami-
nhada”, disse Marcelo.

Júnior Benato ainda 
comentou sobre o apoio 
ofertado à Guamiranga “A 
Amcespar faz com muito 
gosto esta visita através 
do presidente para colo-
car à disposição todos os 
trabalhos que possam ser 
efetivados e necessários para 
o desenvolvimento do municí-
pio de Guamiranga. ”

Reunião em Guamiranga com membros da Amcespar e prefeito Marcelo Leite, na quinta (01)
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ESTHER KREMER

O projeto Recuperação da 
Trafegabilidade de Estradas 
Rurais foi desenvolvido pelo 
município de Inácio Martins 
com a finalidade de fazer 
melhorias nas estradas rurais 
para a população. A iniciativa 
é uma parceria com o governo 
do Estado do Paraná e ao todo 
serão reformadas 122,7 kmde 
estrada.

Os locais benefi ciados com 
o projeto serão, a comuni-
dade São Domingos até a 
comunidade Três Antas, o 
trecho a ser reformado é de 
14,6 km; comunidade de São 
Domingos até a comunidade 
Assentamento Faxinal dos 
Rodrigues (Santa Rita), serão 
15,3 km; estrada rural da 
divisa de Guarapuava até a 
comunidade São Domingos, o 
trecho é de 3 km; de Boa Vista 
até a comunidade de Papa-

ESTRADAS RURAIS

Projeto de Trafegabilidade de Estradas
Rurais é implantado em Inácio Martins
O projeto visa 
recuperar as estradas 
rurais do município

gaios, trecho a ser recuperado 
é de 24km; estrada que liga 
Rio Claro até a Área Indígena, 
trecho de 5 km; estrada rural 
que liga a área urbana do mu-
nicípio até a comunidade de 
São Miguel, indo até a divisa 
da cidade de Cruz Machado, 
trecho de 19 km; estrada rural 
de Quarteirão dos Stresser 
até a propriedade de Maria 
Ribeiro, serão 4,3 km; estrada 
rural da localidade Colônia 
Dallegrave até a divisa do 
Município de Cruz Machado, 
trecho a ser recuperado é de 

8 km; estrada saindo da PR-
364 (tope dos cabritos) até a 
propriedade de Osni Cabral, 
serão 4,8 km; comunidade 
104 até a comunidade de 
Góes Artigas, trecho de 8,1 
km; estrada de acesso a Co-
munidade de Potinga, saindo 
da estrada principal de Inácio 
Martins/Cruz Machado até a 
comunidade, serão16,6 km.

Os 122,7 km de estradas 
recuperadas, também vão 
contar com os serviços de 
limpeza de leito, escarifi cação 
e cascalhamento, e compac-

tação. As estradas fi carão com 
3,5m, 4m e 4,5m de largura de 
caixa de rolamento. Também 
serão realizados bigodes/
sangradouros, valas laterais/
sarjetas e caixas de retenção.

O prefeito de Inácio Mar-
tins, Júnior Benato, comen-
tou sobre a reforma dessas 
estradas rurais “é muito im-
portante essa parceria com 
o governo do Paraná através 
da Trafegabilidade Rural, 
é um recurso do governo, 
disponibilizado para o muni-
cípio”. O montante gasto na 

construção das estradas é de 
R$ 500mil.

Benato explica que todo 
custo em combustível no 
setor de obras e transpor-
te, é um recurso livre, mas 
quando existe uma parceria 
com o Governo do estado do 
Paraná, o dinheiro utilizado 
nesses serviços chega até o 
município em forma de con-
vênio, logo, evita-se o gasto 
do recurso livre e é utilizado 
o valor disponibilizado pelo 
estado. 

O prefeito ainda comen-
tou que o recurso é de grande 
importância para o muni-
cípio, pois o recurso livre 
poderá ser utilizado em ou-
tras áreas, como a saúde, 
educação e como apoio aos 
setores de assistência social 
na pandemia.

Existe uma preocupação 
do prefeito com o projeto, se-
gundo ele, as aulas vão retor-
nar e os alunos que utilizam 
o transporte escolar, seja a 
van ou o ônibus, precisam de 
um conforto em relação as 
estradas, por isso a urgência 
com as construções.

Inácio Martins inicia projeto em parceria com o Estado que vai reformar 122,7 km de estradas rurais
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REDAÇÃO

A prefeitura de Teixeira 
Soares, juntamente com as 
Secretarias de Saúde e de 
Assistência Social, organi-
zaram uma campanha para 
arrecadar alimentos. Todos 
os cidadãos que forem to-
mar a vacina contra a Co-
vid-19 ou Influenza podem 
levar um quilo de alimento 
não perecível para doar 
na unidade de vacinação. 
A doação é feita de forma 
voluntária, ou seja, não 
é obrigatória. O que for 
arrecadado será entregue 
às famílias que estão em 
situação de vulnerabilida-
de social.

Segundo o atual secre-
tário de Família e Desen-
volvimento Social, Adriano 
Piter José Heinen, essa ação 
social, em parceria com a 
Prefeitura, é muito signifi-
cativa. Para ele, as doações 
podem ajudar diversas fa-
mílias que precisam de 
auxílio para se manter 
neste momento pandêmi-
co. “A população, além de 
se imunizar, seja contra a 
Covid, que contra a gripe, 
pode realizar a doação de 
1kg de alimento. Isso vale 
para quem se interessar e 
quem puder levar, não é 
obrigatório. Então quem 
for tomar essas vacinas e 

AÇÃO SOCIAL

Teixeira Soares organiza campanha 
de arrecadação de alimentos
População que 
recebe vacinação 
pode levar um quilo 
para doação

sentir vontade de ajudar 
na campanha, estará con-
tribuindo com outras pes-
soas, com certeza”, afirma o 
secretário.

De acordo com Piter, o mu-
nicípio está participando de 
diversas campanhas, como 
de  doação de material de 
higiene e limpeza. Uma 
das ações é o “Dia de Coo-
perar”, uma parceria com 
o banco Sicredi, na arreca-
dação de cobertores para 

doação a pessoas carentes. 
E também, outra de doação 
de alimentos que se dá em 
toda a região, através da 
Amcespar e da Unicentro, 
com ajuda dos alunos do 
curso de Ciências Contá-
beis. “Estamos na luta para 
ajudar o próximo por meio 
de todas essas campanhas, 
esse é um objetivo nosso. 
Quem quiser nos auxiliar 
é bem-vindo", aponta o 
secretário. 

Cidadã teixeira-soarense leva alimentos para doação

Si
m

on
e 

Fe
rr

ei
ra

 d
e 

Li
m

a

REDAÇÃO

Na próxima terça-feira 
(13) e quarta-feira (14), Tei-
xeira Soares realizará lives 
para comemorar o aniver-
sário do município. De acor-
do com a programação, as 
transmissões ao vivo acon-
tecem às 19h e poderão ser 
acompanhadas pelas pá-
ginas do Departamento de 
Cultura de Teixeira Soares e 

Teixeira Soares realizará lives em 
comemoração aos 104 anos da cidade

Diversas atrações fazem 
parte da programação

Alô Teixeira, no Facebook. A 
cidade completa 104 anos na 
quarta-feira (14).

As lives vão contar com a 
presença dos ganhadores do 
concurso da Lei Aldir Blanc, 
realizado em 2020; José Au-
gusto Ogando, bisneto do 
patrono fundador de Teixei-
ra Soares; e moradores das 
localidades do município. 
Além disso, durante o evento 
acontecem entrevistas com 
as autoridades e convidados, 
e também sorteio de brindes 
ao público que participar. 
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REDAÇÃO E ASSESSORIA

O prefeito de Prudentó-
polis, Osnei Stadler, junta-
mente com o vice-prefeito, 
Evaldo Hofmann, e o se-
cretário de Planejamento e 
Obras, Alex Garcia, visita-
ram várias obras que estão 
sendo realizadas na região 
norte do município. A visita 
teve como motivação fiscali-
zar as construções. O super-
visionamento aconteceu na 
quarta-feira (7), no período 
da tarde.

Entre as dezenas de obras 
que estão sendo feitas na 
cidade, está a construção 
da ponte na região de Barra 
Grande. O objetivo deste 

VERIFICAÇÃO OU INSPEÇÃO

Prefeito Osnei fiscaliza obras na 
região norte de Prudentópolis
Uma das obras tem 
previsão de entrega 
até setembro

investimento é reduzir o 
percurso de quem deseja ir 
para Ligação/Jaciaba e vice-
-versa, com uma diminuição 
de aproximadamente 8 km 
de distância e com maior 
segurança. O prefeito e as 
demais autoridades que o 

acompanhavam, também 
foram até o Colégio Muni-
cipal do Campo de Herval, 
onde acontece a construção 
de um novo muro para ofe-
recer maior segurança aos 
alunos e profissionais que lá 
trabalham. Por último, che-

garam a fiscalizar as obras 
da Patrulha do Campo, que 
realiza o cascalhamento, 
readequação de estradas e 
encanamento de água para a 
região. A Patrulha já realizou 
mais de 45 km de obras.

“Estamos muito felizes 

com todas as obras. As equi-
pes que trabalham nas cons-
truções são altamente capa-
citadas. Além dessas obras, 
estamos com outras dezenas 
sendo realizadas, estou fre-
quentemente acompanhan-
do elas. Em setembro, pre-
tendemos inaugurar a ponte 
sobre o Rio Barra Grande. Na 
região central, estamos fina-
lizando a obra da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) 
da Vila da Luz. A cada dia a 
cidade de Prudentópolis está 
ficando mais linda e evoluí-
da”, destaca Osnei.

O Vice-prefeito, Evaldo 
Hofmann, complementou 
que é um prazer fazer parte 
dessas conquistas já realiza-
das e as próximas que estão 
por vir. Também agradeceu 
o grande trabalho realizado 
pelas equipes responsáveis 
pelas obras e construções.

Prefeito Osnei Stadler vistoriou a obra da ponte na região de Barra Grande na quarta-feira (7)
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REDAÇÃO

Ir a t i  r e g i s t r o u 
no primeiro se-
mestre deste ano 
um aumento de 
500% em relação 
ao segundo se-

mestre do ano passado. De 
acordo com os dados da 8ª 
Companhia Independente 
da Polícia Militar, de julho 
a dezembro de 2020, Irati 
teve apenas dois casos de 
atropelamento, que so-
mados são 20% do total. 
Nos sete primeiros meses 
de 2021, 11 acidentes já 
foram contabilizados, e 
ainda falta finalizar o mês 
de julho e mais cinco para 
o ano terminar.

Há uma semana a pe-
destre Elizabeth Beral-
do, de 76 anos, morreu 
atropelada por uma BMW 
em frente ao Hospital de 
Olhos de Irati. No dia 17 
de junho, Vinicius Ries 
de Siqueira, de 34 anos, 
entrou em óbito após ser 
atropelado na Rua Anto-
nio Budel, sentido Bairro/
Centro. Elizabeth e Vini-
cius passam a fazer parte 
das estatísticas. Tanto o 
caso da idosa quanto o 
do homem estão em an-
damento na Delegacia de 
Polícia Civil, ambos pas-
sarão por investigações, 
perícias, levantamentos 

EM SEIS MESES

Cresce em 500% o número 
de atropelamentos em Irati
Os casos subiram de 
dois para dez 

O delegado Paulo explicou como funciona o processo de crimes automobilísticos 

Idosa foi morta na quinta-feira (1º) vítima de um atropelamento na rua Antonio Cavallin
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“Temos que olhar 
com cautela 
quando a gente 
fala que existe um 
aumento de aciden-
tes de trânsito e 
não houve punição, 
visto que nem todo 
acidente de trân-
sito é um crime. Os 
acidentes que são 
configurados como 
crime são repassa-
dos para a Delega-
cia e iniciamos a 
investigação”

PAULO CESAR EUGÊNIO RIBEIRO

das oitivas (que se trata 
de ouvir as testemunhas 
ou as partes de um pro-
cesso judicial) e todos os 
demais procedimentos. 
Paulo Cesar Eugênio Ri-
beiro, delegado da Polícia 
Civil de Irati, confirma 
que de fato houve, neste 
ano, um aumento dos aci-
dentes automobilísticos 
que resultaram em lesão 

corporal ou morte de víti-
mas. Entretanto, ressalta 
que nem todo caso é con-
siderado crime, mesmo 
que tenha vítima. 

Conforme a Lei 9.503 
– Código de Trânsito Bra-
sileiro – o crime lesão cor-
poral culposa na direção 
de veículo automotor está 
previsto no Artigo 303, e 
o de homicídio culposo, 
no Artigo 302. Ambos de-
terminam que o condutor 
do veículo que causou o 
acidente tenha agido de 
maneira negligente, im-
prudente ou imperícia, 
que é quando o indivíduo 
deixou de agir como de-
veria, agiu em excesso ou 

ainda, não tinha carteira 
de habilitação. Em todas 
essas situações o crime 
pode ser considerado cul-
poso, ou seja, quando não 
houve intenção. 

Isso não significa que a 

vítima não possa buscar a 
reparação do dano que so-
freu. Ela pode entrar com 
uma ação de danos morais 
ou materiais na Seara Ci-
vil, para mostrar que teve 
prejuízos em decorrência 
do acidente. 

A INVESTIGAÇÃO 
Diante disso, nem todo 

acidente de trânsito ca-
racteriza um crime que 
motive um Inquérito Po-
licial  ou a abertura de 
uma investigação com a 

penalidade criminal na 
conclusão. Segundo o de-
legado, da mesma forma, 
o início da investigação 
não significa que o sujeito 
vai ser indiciado, proces-
sado e condenado. 

A investigação supõe 
que existe algum indício 
de que houve crime e no 
decorrer dela que será 
concluído se o caso pode 
ser considerado crime ou 
não. Se for confirmado 
como crime, é feito o in-
diciamento do autor, se 
não, é sugerido o arqui-
vamento do processo. A 
investigação busca provar 
se o autor do crime teve 
culpa ou dolo, com inten-
são ou sem intenção, ou se 
faltou algum cuidado no 
momento em que estava 

dirigindo.
 “Todos  os  trâmites 

passam pelo Ministério 
Público, que propõe a ação 
penal e desencadeia o pro-
cesso com uma final con-
denação, se o juiz assim 
entender. Então, não é tão 
simples condenar, absor-
vel  ou mesmo propor a 
ação penal”, assegura.

As situações de embria-
guez ao volante, excesso 
de velocidade,  aciden-
te em faixa de trânsito, 
pessoas sem habilitação 
na condução de veículos, 
são casos que se houver 
lesão corporal ou homicí-
dio, são investigados. Por 
essas razões, a punição 
nesses momentos costu-
ma ser maior no final do 
processo. 

PENALIDADES
Quando o ato é con-

firmado como homicídio 
culposo na dire ção de 
veículo automotor a pena 
varia de dois  a  quatro 
anos. Se o sujeito ou au-
tor estiver embriagado, 
a pena sobe para cinco 
a oito anos. No caso de 
lesão corporal culposa, 
seis meses a dois anos. 
Já em situação de homi-
cídios, há possibilidade 
de condenação com dolo, 
ou seja, com intensão de 
matar. Quando compro-
vado que houve intensão 
de utilizando carro matar 
alguém, a pena é de seis a 
20 anos. Nesta hipótese, 
o caso sai do Código de 
trânsito e segue o Código 
Penal. Além disso, o autor 
do crime pode ter a habi-
tação suspensa.

Vinicius morreu atropelado no bairro Canisianas, em 17 de junho 
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SECOM

O estacionamento do Gi-
násio de Esportes Agostinho 
Zarpellon Júnior, o Batatão, 
recebeu nova pavimentação 
nos últimos dias. O local deve-
rá ter também nova ilumina-
ção. As pinturas das faixas no 
asfalto e no meio fio já foram 
providenciadas. O trecho da 
Rua da Liberdade, que passa 
em frente ao ginásio, também 
está sendo revitalizado pelo 
município.

De acordo com a enge-
nheira civil da Secretaria de 
Arquitetura, Engenharia e 
Urbanismo, Renata Toniolo, 
foram realizadas obras de 
pavimentação nos 2 mil m² de 
área do estacionamento e o es-
paço foi reorganizado. “Foram 
criadas 50 vagas para veículos 
e duas para ônibus, além de 
vagas específicas para pessoas 
com necessidades especiais 
(PNE), idoso e veículo oficial. 
Foi executada área de passeio 
em paver para garantir a se-
gurança dos pedestres”. Ainda 
serão instalados dois postes 
com iluminação em LED.

IRATI

Estacionamento do Ginásio Batatão 
recebe novo pavimento e sinalização
Espaço de 2 mil m² 
foi reorganizado 
com vagas para 
veículos e receberá 
nova iluminação

O secretário de Esportes, 
André Demczuk, o Dedé, res-
saltou a importância da obra 
para os desportistas de Irati e 
região. “É uma obra de muita 
importância, que há bastante 
tempo vinha sendo pleiteada 
pelos desportistas, tendo em 
vista que o Ginásio Batatão é o 
nosso cartão de visitas espor-
tivo da cidade. Todo mundo 
que vem para Irati, tendo um 
cunho esportivo de uma for-
ma ou de outra, vai estar no 
nosso Ginásio de Esportes. Ele 
está numa área centralizada e 
a obra é de suma importância 
para o bem-estar dos atletas, 
para a organização e para ficar 
bonito e ser bem apresentável 
para os nossos munícipes e 

para os visitantes”, ressaltou.
BATATÃO: SEDE DAS 

COMPETIÇÕES 
Dedé avalia que o Ginásio 

Batatão, mesmo sendo antigo 
e tendo suas precariedades 
causadas pelo tempo, é acon-
chegante e imponente e deve 
continuar recebendo com-
petições importantes, locais 
e estaduais, como o Campe-
onato Paranaense de Vôlei 
Feminino, que deve ter início 
no próximo mês. “Vamos 
disputar a primeira divisão 
com equipes de Liga Nacional 
vindo jogar aqui com a gente. 
Ele é de suma importância 
para o nosso esporte”, frisou.

O Ginásio Batatão também 
é palco para os projetos de vô-

lei, tênis de mesa (que deve ser 
transferido no próximo ano 
para o Pavilhão Vadico Cabral, 
no Estádio Municipal Abrahm 
Nagib Nejm), o projeto de 
basquete e as competições de 
vôlei e futsal, além de jogos ofi-
ciais do estado. “Para tudo isto, 
o ginásio Batatão é o nosso 
principal ponto. Então, temos 

que cuidar bem dele e este é o 
nosso objetivo. Iniciamos com 
estas obras e temos outros pas-
sos que pretendemos seguir 
para as melhorias dos nossos 
espaços públicos”, pontuou.

Dedé prevê que as compe-
tições e projetos esportivos 
devem permanecer parali-
sados pelo menos até o final 
do ano. Por este motivo, todas 
as praças esportivas devem 
receber investimentos. Ele 
ressaltou que os pisos dos dois 
ginásios, Batatão e Fortunato 
Colaço Vaz (no Rio Bonito) de-
vem ser trocados, em parceria 
entre a Prefeitura e uma verba 
destinada pelo deputado fe-
deral, Aliel Machado. Outras 
melhorias, como a pintura 
das fachadas do Batatão e do 
ginásio do Rio Bonito, que está 
recebendo nova iluminação, 
também fazem parte dos pla-
nos da Secretaria de Esportes. 
“Todos estes aspectos são os 
passos que estaremos seguin-
do nos próximos meses com 
o apoio da nossa Prefeitura”, 
finalizou.
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Foram realizadas obras de pavimentação nos 2 mil m² de área do estacionamento e o espaço foi reorganizado

REDAÇÃO

Depois da farmacêutica 
Rafaela Rodrigues ter sido 
imunizada contra a Co-
vid-19, ainda gestante, em 
Fernandes Pinheiro, a bebê 
Maria Eduarda, já nasceu 
com anticorpos contra a 
doença. Ela veio ao mundo 
na quarta-feira (07). 

Rafaela foi vacinada com 
a primeira dose da Corona-
vac com 30 semanas, e a 
segunda dose do imunizan-
te tomou na 34º semana. O 
teste foi feito por um labo-
ratório de Irati e o resultado 
apontou a imunização. A 
bebê pode ser a primeira a 
nascer com anticorpos da 
doença nos municípios que 
fazem parte da 4ª Regional 
de Saúde. 

A iniciativa de fazer o 
teste surgiu dos pais de 
Maria Eduarda e do médi-

FELICIDADE

Bebê nasce com anticorpos contra a 
Covid-19 em Fernandes Pinheiro
Mãe recebeu as duas 
doses da vacina, 
a última na 34ª 
semana de gestação

co de Rafaela, Dr. Ângelo 
Guerreiro, devido a uma 
reportagem que viram em 
Santa Catarina, em que o 
bebê já nasceu imunizado. 
Assim, o médico fez a coleta 

através do cordão umbilical 
no momento da cesárea, o 
material foi para o labora-
tório e em um dia saiu o 
resultado. 

“Não tem como explicar. 

É um sentimento só de gra-
tidão por ela nascer imune 
nesse período da pande-
mia, que é um momento 
tão difícil. Nós, gestantes, 
sabemos que é mais difícil 
ainda passar por isso. Acho 
que é só gratidão, felici-
dade, amor, só coisa boa”, 
disse Rafaela. 

O pai Douglas Matias 
Silva também incentivou 
que Maria Eduarda fizesse 
o teste, ele acompanhou 
tudo junto da mãe. “Esta-
mos muito felizes com essa 
notícia e espero que sirva 
de exemplo também para 
que outras pessoas também 
tomem a vacina. Algumas 
estão fugindo pra não to-
mar. Conversamos bastan-
te com o médico sobre isso e 
ele explicou como funciona 
e aconselhou bastante”. 
comenta. 

A mãe fez todo o pré-na-
tal em Fernandes Pinheiro, 
ela ressalta o ótimo cuidado 
que teve com a equipe da 
Secretaria de Saúde do mu-
nicípio. Por causa da pande-
mia, optou por fazer o parto 
em uma clínica particular. 

O Dr. Ângelo Guerreiro, 
médico que realizou o parto 
de Rafaela, conta que assim 
que a gestante demonstrou 
interesse em fazer o teste 
na bebê, para saber se era 
imune, eles começaram a 
procurar laboratórios que 
fizessem o exame. 

Ele apoiou a paciente des-
de o início. Maria Eduarda 
foi a primeira bebê atendida 
por Guerreiro que nasceu 
imunizada. Segundo o dou-
tor, outras gestantes que 
ele acompanha pretendem 
fazer o exame. “Ficamos 
muito felizes que a bebê nas-
ceu imune, principalmente 
nesse momento que muitos 
casos estão circulando. As-
sim, a criança pode receber 
visitas com mais segurança, 
sem exageros é claro”, apon-
ta o médico.

Guerreiro explica que, 
apesar do resultado ser po-
sitivo para imunização, a 
bebê também precisará da 
vacina, pois os estudos mos-
tram que a imunização dura 
cerca de seis meses, e ainda 
há muitas pesquisas a serem 
feitas em relação à Covid-19.

Os pais de Maria Eduarda estão muito felizes pela bebê nascer imunizada
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A anafilaxia 
é uma re-
ação grave 
e aguda, de 
causa qua-
se sempre 

alérgica, generalizada, com 
diminuição da pressão ar-
terial, aumento dos bati-
mentos cardíacos, podendo 
levar a edema na glote com 
impossibilidade de respirar 
e morte caso não tratada. 

PODE SER 
CAUSADA POR:

• Medicamentos (anti-
-inflamatórios não hormo-
nais, analgésicos, miorrela-
xantes, antibióticos)

• Alimentos (leite de 
vaca, ovos, peixes, camarão, 
trigo, amendoim, nozes)

• Ferroadas de insetos 
(formiga, vespa, abelha)

• Látex (presente em 
equipamentos médicos, ba-
lões de ar, brinquedos, pre-
servativos), podendo estar 
associado a alergias a frutas.

• Estímulos físicos 
(exercício e frio). A ana-
filaxia por exercício pode 
ocorrer de forma isolada ou 
associada à ingestão de ali-

ALERGIA

A Anafilaxia é uma grave reação alérgica 
Entenda as causas 
que podem levar a 
essa reação grave

mentos ou medicamentos.
 As principais causas de 

anafilaxia em crianças:   ali-
mentos (leite, ovos), fer-
roadas de insetos e me-
dicamentos (analgésicos, 
antibióticos).

Já em adultos é mais 
comum ser causado por 
medicamentos (anti-infla-
matórios não hormonais, 
analgésicos, miorrelaxan-
tes, antibióticos), alimentos 
(peixes e outros frutos do 
mar, amendoim, castanhas, 
nozes, trigo), ferroadas de 
insetos e causas físicas.

 Os principais sintomas 
da ANAFILAXIA podem ser 
bastante variáveis, mas em 
geral se inicia com coceira, 
vermelhidão, urticária ou 
lesões no corpo, podendo 
acometer áreas como olhos, 
lábios, mãos, pés. Outro sin-
toma bastante comum são 
os sintomas respiratórios, 
onde pode haver falta de 
ar, respiração ofegante, di-
ficuldade para engolir, fala 
abafada, coceira na língua, 
formigamento ou coceira 
na língua, podendo ocorrer 

edema da laringe o que gera 
risco de morte.

 O TRATAMENTO
O tratamento agudo da 

anafilaxia é o uso imediato 
da ADRENALINA (epinefri-
na) onde o paciente com 
histórico de anafilaxia apli-
ca na região intramuscu-
lar. Mas esse medicamento 
deve ser indicado e utilizado 
SEMPRE SOB ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.

É importante o paciente 

saber identificar os sinto-
mas de reação alérgica e ter 
um cartão com identificação 
com seus fatores desenca-
deantes e ter um plano de 
ação terapêutico em caso de 
emergência. 

 Alérgicos que possam de-
senvolver reações alérgicas 
severas como anafilaxia, de-
vem ser acompanhadas por 
um médico alergista e imu-
nologista, podendo assim 
tomar medidas profiláticas.

Alérgicos com reações severas devem procurar um médico
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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.

CLAYTON BURGATH/ASSESSORIA DE 
IMPRENSA

Presidente diz 
que a Câmara 
está  a  favor 
da população 
sobre decre-

to contra a Covid. E não 
como tentam colocar a 
população contra o legis-
lativo.  O comentário do 
presidente da Câmara de 
Vereadores de Rebouças, 
Getúlio Gomes Filho, se 
deu pelo fato de que, an-
tes da reunião ordinária, 
o s  l e g i s l a d o r e s  t e r e m 
sido indagados por dois 
comerciantes para saber, 
se era a Câmara que não 
estava deixando flexibi-
lizar o decreto municipal 
de combate à Covid-19, 
conforme haviam sido 
informados. 

O presidente esclare-
ceu o fato de que algu-
mas pessoas estão repas-
sando uma informação 
errada,  ao dizer que a 
C â m a ra  n ã o  e s t á  d e i -
xando flexibilizar ainda 
mais o decreto que ainda 

LEGISLATIVO 

Vereadores apresentam indicações 
e melhorias para Rebouças
Saiba quais foras 
as solicitações dos 
parlamentares 
na última sessão 
ordinária

PAZ E BEM
NADA MUDA SE VOCE NÃO MUDA

VANDERLEI KAWA

Caríssimos! Vivemos 
numa época de mudanças 
intensas. Vivemos dias de 
muita dor, perdas, violên-
cia, egoísmo, muita gente 
pensando só em si e quan-
ta gente vivendo cada vez 
mais na miséria. 

É necessário que cada 
um de nós consiga pro-
mover rupturas, mesmo 
que sejam doloridas para 
nós. É preciso romper 
com os paradigmas do 
passado. Não podemos 
ser inimigos da mudança, 
pelo contrário, sermos 
aliados dela. Nesta fase 
vivida por todos nós de in-
certezas na vida é preciso 
atitude comportamental 
e a principal delas é a hu-
mildade. Ter a humildade 
de reconhecer que preciso 
reaprender. 

É hora de parar de falar 
em mudanças e incorpo-
rar a mudança em nossa 
vida, pois nada muda se 
você não muda. A come-
çar, tente evitar a rotina 
estressante, adquira há-
bitos mais saudáveis para 
você começar a ter dias 
mais prazerosos. 

Comece acordando 
mais cedo, mude grada-
tivamente, comece acor-
dando 10 minutos mais 
cedo e vá aumentando, 
depois, priorize as tare-
fas, o seu celular pode 
esperar para depois; se 
exercite, separe pelo me-
nos 30 minutos do seu dia 
para praticar exercícios e 
meditar sobre a sua vida; 
durma bem, seu cérebro 
precisa descansar e seja 
grato pelo seu dia, grato 
pela vida. Lembre-se que 
ninguém de nós é me-
lhor que ninguém sim-
plesmente pelas coisas 
que temos, pois tudo que 
temos se perde na nossa 
partida, porém tudo que 
somos, permanece na 
nossa despedida. 

Viva a vida e comece a 
colecionar os momentos 
felizes e não coisas para 
acumular cada vez mais, 
pois um dia deixaremos 
tudo e todos. A única coi-
sa que deixaremos serão 
as saudades no coração 
daqueles que nos amam e 
nos querem bem.  Viva a 
vida. Paz e Bem.

restringe algumas ativi-
dades. 

SEIS MESES 
ESPERANDO 

O vereador João Kosak, 
comentou sobre as inda-
gações que tem recebido 
sobre a demora na cons-
trução de lombada que são 
solicitações de vários mu-
nícipes, como na Vila Feliz.   

Em parte, o presidente 
da câmara, Getúlio Gomes 
Filho, esclareceu ao vere-
ador, e aos demais sobre a 
construção lombadas nas 
localidades do interior, e 
que já fez um requerimen-
to sobre  assunto na Água 
Quente, e foi conversado 
com o secretário de Obras. 

CASCALHAMENTO
Na sequência, quem fez 

o uso da palavra, foi o ve-

reador Bepinho Junior, que 
comentou sobre o requeri-
mento por ele apresentado, 
solicitando o cascalhamen-
to em um trecho de estra-
da em Riozinho de Baixo, 
que seria um serviço com 
aproximadamente 200 me-
tros de cascalhamento. 
Ele lembrou que naquela 
mesma localidade há uma 
cascalheira, o que tornaria 
os serviços mais fáceis de 
ser realizado.

RETORNANDO AO 
LEGISLATIVO

Após 30 dias afastado 
das atividades legislati-

vas, p o r  f o r ç a  d e  L e i , 
o  vereador  Claudemir 
Herthel retornou a casa. 
N a  o p o r t u n i d a d e ,  e l e 
sugeriu que fosse agen-
dada uma reunião com 
os demais membros do 
Conselho Municipal de 
Trânsito, e solicitar ao 
s e t o r  c o m p e t e n t e  d a 
prefeitura informações 
se já existe licitação do 
material necessário para 
que essas lombadas se-
jam feitas, e o valor no 
orçamento que está des-
tinado. Assim para que 
possam deliberadas as 

solicitações conforme o 
orçado.
JOGOS DE FUTEBOL

A vereadora Elizabete 
Piani também comentou 
sobre as várias indaga-
ções que tem recebido, 
d e  q u e ,  o  L e g i s l a t i v o 
local  estaria seguran-
d o  a  l i b e ra ç ã o  p a ra  a 
realização de jogos de 
futebol. De acordo com 
ela, a demanda sobre a 
liberação para prática 
esportiva, como futebol, 
será levada para discus-
são junto ao Executivo, 
mas tudo leva a crer que 
deverá ser liberada essa 
atividade.
EMPRESA NO RAMO 

DE CONFECÇÕES 
O vereador  Ricardo 

Hirt  Júnior  comentou 
que teve início o treina-
mento da mão de obra 
no dia 05 de julho, para o 
trabalho junto a empresa 
recém chegada ao muni-
cípio, para a montagem e 
fechamento de aventais 
hospitalares descartá-
veis, e que, inicialmente, 
deverá abrir um leque de 
oportunidade de renda 
para 40 pessoas.

Legislativo apresentou as solicitações e indicações para o município na última sessão 
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Prefeitura 
Municipal de 

Rio Azul

ED
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SPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 49-2021
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 43/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
FARMACIA HESSEL LTDA EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica suprimido o valor contratual em R$ 197.650,00 equi-
valente a 94,16% (Noventa e quatro vírgula dezesseis 
por cento), embasado no§ 2º, II, art. 65, da lei 8.666/93
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
ASSINATURA: 06/07/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Ana Paula Fornazari Hessel Gerva – Representante

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
reaberto Pregão ELETRÔNICO, nº. 40/2021, do tipo me-
nor preço por item, com data de abertura para o dia 19 de 
julho de 2021, às 13h00min, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCE-
LADAS DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL, através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá 
a partir das 13h30min do dia 07/07/2021 às 13h00min 
do dia 19/07/2021, início da fase de lances às 13:30h do 
dia 19/07/2021. O Edital e demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à 
Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h 
e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos 
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ 
partir do dia 07 de julho de 2021.
Rio Azul, 06 de julho de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 49/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMEN-
TOS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM 
COVID-19
FAVORECIDO: ZAKOVICZ & CIA LTDA
CNPJ.: 19.038.537/0001-79
Embasamento Legal Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 
8.666/93 c/c art 4º da lei 13.979/2020, em razão da situa-
ção de emergência em saúde publica
Rio Azul, 06 de julho de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO   058/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ZAKOVICZ & CIA LTDA
CNPJ.: 19.038.537/0001-79
VALOR: R$ 10.225,00 (Dez Mil, Duzentos e Vinte e Cinco 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  CONTRATO: De 06/07/2021 à 
31/12/2021.
ASSINATURA:  06/07/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELAINE ZAKOVICZ
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 50/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMEN-
TOS PARA TRATAMENTO DE PESSOAS QUE TIVERAM 
COVID-19
FAVORECIDO: CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART
CNPJ.: 15.186.477/0001-80
Embasamento Legal Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93 
Rio Azul, 08 de julho de 2021.
(b) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  059/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART
CNPJ.: 15.186.477/0001-80
VALOR: R$ 1.670,00 (Um Mil, Seiscentos e Setenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 08/07/2021 
à 31/12/2021.
ASSINATURA:  08/07/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CLEUSA DO NASCIMENTO GOULURT
Representante

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO 
Nº.: 42/2021
O Município de Rio Azul/PR, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que decidiu SUSPENDER, a sessão de abertura do 
certame do Pregão Presencial nº 42/2021, cujo objeto é o 
: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS 
E PARCELADAS DE TESTE RÁPIDO PARA COVID.
Motivo da Suspensão: análise e acatamento de impug-
nações apresentadas ao 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, 06 de julho de 2021.
Carla Flaiane da Silva
Pregoeira Oficial
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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!
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ANUNCIE 
AQUI!

Oportunidade de emprego 
para motorista de carreta.

Interessados entar em 
contato pelo telefone 

(42) 99946-5995

Localizado no bairro são francisco 
com infraestrutura completa, água, 

luz, esgoto, pavimentação e matrícu-
las registradas no cartório

Contato:
42.9-9974-4849
42.9.9817-4257
42.9.9950-5534 ANUNCIE AQUI!
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Na quarta-feira (07), a querida Isa Rocha come-
morou seu aniversário. Isa adora cantar e tem 
uma linda voz, beleza e simpatia também não 

lhe faltam, sempre levando a vida com tranqui-
lidade e alegria. Que seu caminho seja muito 

iluminado e cheio de alegrias. Felicidades!

Natally Alves irradiando beleza em seu 
ensaio com a fotógrafa Alessandra Smouter.

A doce espera da pequena Laura. Os papais Vinícius e Daniela 
Wacelyczem esperam ansiosos para ter a primogênita nos braços. 

Resgistro de Alessandra Smouter.

Dona de um sorriso encantador e 
uma beleza única a querida Maria 
Eduarda Maneira completou idade 
nova na segunda-feira (05). Dezes-
seis anos é a fase que devemos nos 

permitir viver com intensidade, 
arriscar e ser feliz, reconhecermos 
os erros para acertar e aprimorar 

lá na frente, e com muita sabedoria 
tirar o melhor proveito da vida. Que 

você seja muito feliz e realizada. 
Parabéns!!!

Daniela Pereira completou seus 24 anos no 
último dia 07. A chegada de um aniversário 
é o encerramento de um ciclo e o ínicio de 

outro. Os desejos são de muita paz, saúde e 
infi nitas alegrias, que todos os seus objetivos 

sejam alcançados. Parabéns!

No último dia 06, o 
Secretário de Esporte 
e Lazer Moises Neves 
comemorou mais um 
ano de vida. Parabéns 

e sucesso!


