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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

AVANÇO
Inácio Martins 
tem primeira 
fábrica de 
compensados 

Cidades 15

IRATI

Complexo GARI dará fi m 
ao aterro sanitário

A Prefeitura de Irati lançou um novo projeto no 
município que dará fi m ao aterro sanitário, além de 
outras melhorias e geração de empregos, o  Complexo 
de Gestão de Resíduos Ambientais de Irati, o GARI, 
que está em obras no Condomínio Industrial da Vila 
São João.

Cidades  08 e 09

Pela primeira vez, Rio 
Azul tem um projeto ino-
vador para controle popu-
lacional de animais. A Pre-
feitura fez uma parceria 
com o Centro Universitário 
Campo Real de Guarapuava 
para fazer a castração de ca-
delas. O que contribui para 
aprendizado dos alunos e 
tem um custo baixo para o 
município.

PARCERIA

Rio Azul cria projeto 
inédito para 

castração de cadelas

Cidades  05

COVID-19
Casos reduzem 
após vacinação 
de 65% da 
população 

Cidades 11 Cidades 07

GUAMIRANGA
Feira da 
Agricultura 
Familiar reabre 
em novo espaço

Cidades 13

TERCEIRA DIVISÃO
Iraty Sport Club 
retorna aos 
gramados em 
outubro

Leticia Pabis

Se
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FIM DO ATERRO SANITÁRIO DE IRATI

A prefeitura de Irati lançou um novo projeto 
no município, que terá a maior estrutura da re-
gião na gestão de resíduos, e dará fim ao aterro 
sanitário, o Complexo de Gestão de Resíduos 
Ambientais de Irati, o Complexo GARI. As obras 
já estão em andamento, e será construído no 
Condomínio Industrial da Vila São João. 

O Complexo GARI contempla o transbordo 
e o recolhimento de qualquer tipo de lixo, uma 
unidade de reciclagem inovadora, um barracão 
para reciclagem, com equipamentos modernos 
e correias transportadoras para fazer a sepa-
ração do lixo. Além disso, os trabalhadores das 
associações e da cooperativa de recicladores de 
Irati terão melhores condições de trabalho. 

Irati produz, aproximadamente, 30 tonela-
das de resíduos por dia, e está com a capacidade 
máxima do aterro sanitário, que fica no Pinho 
de Cima, e já não supre mais a necessidade da 
população do município. Este novo projeto da 
Prefeitura irá solucionar um problema de mais 
de 30 anos de Irati, no que diz respeito à respon-
sabilidade ambiental.

Em março deste ano, o Ministério Público do 
Paraná (MPPR), por meio da 3ª Promotoria de 
Justiça de Irati, firmou termo de ajustamento 
de conduta com o Município de Irati para a de-
sativação do aterro sanitário existente na cidade. 
O acordo também prevê a reparação dos danos 
ambientais eventualmente provocados pelo de-
pósito de lixo, bem como a ativação da estação de 
transbordo dos resíduos gerados pela população, 
após fiscalização e liberação pelo Instituto Água 
e Terra (IAT). 

Uma alternativa que a Prefeitura tinha 

encontrado, antes mesmo do acordo com o 
MPPR, em 2018, era da instalação de uma em-
presa que transformaria o lixo em madeira 
Biosintética. Este seria um projeto pioneiro 
na região, porém não avançou. Agora, a 
Prefeitura encontrou uma alternativa para 
solucionar o problema, o que também sairá 
mais em conta para os cofres públicos. 

Com a construção do Complexo GARI, 
que unirá empresas públicas e privadas 
para o transbordo do lixo orgânico e para 
reciclagem, haverá geração de empregos, 
pois demandará de mais mão-de-obra, que 
também é uma necessidade do município. 

Outro beneficio que o Complexo GARI 
traz para a população é que contará com 
uma estrutura para receber colchões, sofás, 
pedaços de móveis entre outros resíduos que, 
muitas vezes, a população não sabe onde 
colocar. E isso será muito importante para 
que todos tenham o local apropriado para o 
descarte desses itens, e não serão mais visto 
no município esses móveis jogados na beira 
do rio ou em terrenos baldios. 

O problema de destinação correta do lixo 
reciclável e orgânico é mundial, e precisa 
ser pensado não só pelo poder público, mas 
também pela população, que precisa fazer 
parte disso e fazer a separação correta. O 
impacto ambiental é muito grande, e esta é 
uma alternativa que a Prefeitura encontrou 
para solucionar um problema de anos, que 
vai ajudar o Meio Ambiente, o município e 
toda a sociedade, em ter uma cidade mais 
sustentável e limpa. 
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Não, não e não: como nossas negativas 
trouxeram o planeta Terra até aqui

No dia 19 de julho de 2019 a Terra entrou no “cheque es-
pecial”, esgotando sua capacidade de renovação de recursos 
daquele ano, depois de uma série de maus tratos, excesso de po-
luição, desmatamentos, uso excessivo de agrotóxicos e tantos 
outros problemas que prejudicam a saúde do habitat humano. 
O planeta nos deu o sinal de que, se não mudássemos nossa 
forma de interagir com a natureza, estaríamos em perigo.

Mas, não e não! Isso era bobagem, afinal, a Terra sempre se 
reinventa, seus recursos são inesgotáveis e ela suporta tudo. 
Afinal, serve para nos servir e nada mais.

Daí em diante, nada mudou, e no final daquele mesmo ano 
tomou-se conhecimento sobre o coronavírus, na China. Mas, 
poderia um vírus do outro lado do mundo chegar até aqui? 
Não e não.

Em março de 2020, o mundo “fechou”. Todos se viram 
isolados e o vírus tão temido chegou até aqui, afinal, vivemos 
em uma cadeia que conecta todos os seres vivos e também o 
meio ambiente. 

Com o mundo parado, o céu ficou mais bonito, no silêncio 
das ruas, podíamos ouvir novamente os cantos dos pássaros, 
e as espécies voltaram a aparecer nas nossas janelas, como 
carcarás, canarinhos, jacus e outros. E assim, percebeu-se que 
com as ruas vazias e a redução de gases poluentes, o ar ficou 
mais leve. Como consequência, conseguimos aumentar a so-
brevida dos nossos recursos naturais e tivemos o marco do Dia 
de Sobrecarga da Terra apenas em 22 de agosto daquele ano. 

Mas, por que o mundo parou? Deveríamos voltar a produzir, 
e assim o fizemos, afinal, a natureza daria conta do recado, já 
que ela serve justamente para isso. Não?! 

Com o tempo, acreditou-se que o vírus não existia, não era 
preciso usar máscara e, no Brasil, ele nem era tão agressivo 
assim… Chegamos ao número de mais de 550 mil mortos.

Mas, não! Isso ainda não era o suficiente. 
E, de nossas casas, vimos que o desmatamento e as queima-

das clandestinas se intensificaram, mesmo durante uma crise 
sanitária global, com a esperança de que a Terra se reinventaria 
e suportaria todos os danos causados. E, assim, continuamos 
vivendo nos excessos, consumindo muito, gerando muito lixo 
e causando uma sobrecarga irreversível em nosso ecossistema. 

Não e não! Ainda está tudo bem. 
E, continuamos seguindo nossas vidas, ignorando que o 

caos em que nos encontramos é consequência de tudo que 
temos plantado até aqui. Desmatamos florestas, retiramos o 
habitat natural de animais, que passam a invadir as cidades, 
e depois reclamamos dos vírus que eles trazem até nós. 

A Terra deu e está dando sinais claros de cansaço. 
O clima mudou, temos o maior frio dos últimos anos e até 

mesmo a neve chegou ao Brasil, um país tropical. A água, um 
recurso abundante e considerado infinito em nosso país,  re-
solveu ficar esgotável e com isso também enfrentamos uma 
das maiores crises hídricas vistas por aqui.

Não, não e não!
Até quando as negativas das governanças globais e da po-

pulação, como um todo, continuarão ocultando um problema 
latente na vida dos seres humanos? Retrocedermos a data do 
Dia de Sobrecarga da Terra, justamente no período em que 
voltamos a ocupar as ruas, só mostra o quão grande são nossos 
impactos na vida e na renovação de recursos em nosso planeta. 

A Terra chegou a sua exaustão, mudanças climáticas es-
tão acontecendo a todo momento e o que acontece com um, 
pode acontecer com todos. Nada nos difere do “todo”, somos 
conectados e dependemos dos animais, da água e das plantas 
para sobrevivermos. 

Não é a Terra que precisa se renovar, mas sim nós, como so-
ciedade, para pararmos de caminhar rumo à própria extinção.
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"30 anos"
O problema da des-

tinação do lixo em Irati 
levou décadas para ser 
resolvido em definitivo. 

 Programa Gari 
No setor público resolver alguns problemas leva tempo. 

Mas o prefeito Jorge Derbli está lançando o programa GARI 
(Gestão Ambiental de Resíduos de Irati). É um conjunto de 
ações que pretende organizar o sistema de coleta e destina-
ção de resíduos sólidos da cidade. Derbli está construindo 
um complexo anexo ao parque industrial da Vila São João, 
que vai abrigar desde o processo do transbordo como tam-
bém reciclagem e depósito para lixo sem fins específicos.

Fim do aterro
Este projeto se tornou a “menina dos olhos” do prefeito 

porque, além de trazer soluções para diversos problemas, 
encerra o problema do aterro sanitário, vulgo lixão, lo-
calizado no Pinho De Cima. Após a contratação de aterro 
terceirizado, o que está sendo licitado, o aterro sanitário 
será fechado e recuperado. A previsão da secretária do 
Meio Ambiente, Magda Adriana Lozinski, é que isso ocorra 
até fim de outubro. 

Soterrado pela pandemia
E a pandemia da Covid, de forma indireta, também 

levou o projeto de se construir em Irati uma empresa que 
transformaria o lixo em madeira biosintética. Segundo 
uma fonte, a empresa fazia captação de recursos interna-
cionais para se instalar, mas com a pandemia os recursos 
dos investidores foram destinados a outros fins e a empresa 
declinou do projeto de Irati, pelo menos neste momento. 
Foi o que me foi dito.  

Jorge e Ieda em Brasília
Após um “longo e tenebroso inverno”, o prefeito Jorge 

Derbli volta a Brasília. Desta vez, leva a vice Ieda junto e 
estão com uma extensa agenda. Dentre os deputados, Der-
bli deve estar com Roman, Rossoni e Leandre, e ainda deve 
cumprir agenda em vários Ministérios. Dentre as pautas 
está a regularização do terreno da Cachoeira do Pinho, pa-
vimentações no Pinho, pavimentações, cobertura da Pista 
de Laço do CT Willy Laars e a Cidade do Idoso. Derbli e Ieda 
devem viajar na segunda e retornam na quinta.  

Vai ter 
candidato? 

O MDB de Irati se mo-
vimentou e alardeia ter 
candidato a deputado es-
tadual. Isso ocorreu após 
Anibeli Neto ter derrotado 
Requião na convenção do 
partido. Josué Hilgemberg, 
presidente municipal da 
legenda, é mais próximo a 
Anibeli. O nome cogitado é 
do “polêmico” médico Dr. 
Eduardo Bento Lopes Neto. 
Um médico que veio de 
fora, mas já tem raízes na 
cidade. Mas o partido ainda 
pode ter um federal. Josué 
diz que se o partido distri-
buir o fundo partidário de 
forma que outros nomes 
possam ser estruturados, 
ele pode encarar a disputa 
para o Congresso Nacional. 
A previsão é que Ronaldão 
também saia pelo PSDB e 
alguém da família Lucas 
também entre na disputa.

Dinheiro para a 
Educação

Líder do Governo e pre-
sidente da Comissão de 
Educação da Assembleia 
Legislativa, o deputado 
Hussein Bakri, estará em 
Irati na sexta (06) para 
liberar R$ 1,2 milhão e as-
sinar as ordens de serviço 
para o início de obras de 
reforma e ampliação de 
cinco escolas estaduais 
da região. Na solenidade, 
será entregue o certifica-
do ouro para 19 colégios 
da região com as melho-
res notas no último IDEB. 
O evento será no Salão 
Nobre do Colégio Nossa 
Senhora das Graças. 

Momento Raro 
O prefeito de Rio Azul, Leandro Jasinski, teve uma opor-

tunidade rara, mesmo para quem está no cargo de prefeito. 
Ele estava cumprindo agenda em Brasília esta semana, junto 
da primeira da dama Ghessi, e também do vice prefeito Jair 
e vereadora Rita Boni. No final da tarde de terça-feira (03), 
ele pôde conversar com o presidente Bolsonaro na entrada 
do palácio da Alvorada onde defendeu investimentos para 
o município. Mesmo que breve, momento eternizado.  

Muda a chefia 
do Ciretran

Mudou, agora de fato, 
a chefia da 21ª Ciretran 
de Irati .  Lee Jefferson 
deixou o cargo para as-
sumir a Chefia da IRA-
TRAN e em seu lugar fi-
cou Edileia Cintia Bueno, 
esposa de Lee. Edileia já 
é funcionária do órgão 
e conhece do processo. 
Ambos são apadrinhados 
pelo deputado Artagão 
Junior.  Le e vem atuar 
junto com o secretário 
de Segurança, Soldado 
Elias, e trazer um novo 
olhar sobre este órgão de 
trânsito. Lee tem um de-
safio de corrigir algumas 
distorções para deixar o 
trânsito de Irati ágil e 
seguro. 

Ducci em 
Guamiranga
O prefeito Marcelo Lei-

te recebeu esta semana, 
na prefeitura de Guami-
ranga, o deputado Lucia-
no Ducci (PSB), junto dos 
vereadores André Pos-
sebom e Ziquinho onde 
anunciou a liberação de 
recursos na ordem de 
R$400 mil. Um caminhão 
para o parque de máqui-
nas deverá ser liberado 
nos próximos meses e 
R$150 mil para custeio da 
saúde já está no caixa da 
Prefeitura.

Com o Ratinho 
O prefeito de Inácio 

Martins, Júnior Benato, e 
presidente da Amcespar, 
organizou uma reunião 
entre os prefeitos da região 
e com o governador Rati-
nho Junior. Os prefeitos 
serão recebidos na quarta 
(11) de forma presencial 
e, defenderão perante o 
governador demandas re-
gionais, como custeio da 
Patrulha Rural e instalação 
do IML. A prefeita Cleonice 
apresentará demandas 
referente ao CIS e do setor 
de saúde ligadas ao Erasto 
e Santa Casa. 

“Podemos nos defender de um ataque, 
mas somos indefesos a um elogio”

SIGMUND FREUD
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Olga Grechinski Zeni - A 
grande poetisa de Irati
Para celebrar os 
100 que a grande 
poetisa Olga faria, 
comemorado no 
próximo dia 09 
de agosto, ALACS, 
familiares e amigos 
realizarão um sarau 
poético de forma 
virtual

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

www.sekula.com.br

ARTHUR HUMBERTO ZENI ,RAUL MARCOS 
ZENI, JOSÉ EUGENIO ZENI E HERCULANO BATISTA 
NETO  (PRESIDENTE ALACS)

Olga Grechinski Zeni nas-
ceu em Irati (PR), no dia 09 de 
agosto de 1921, fi lha primogê-
nita de João Greczynski e Ma-
ria Wasilewski Greczynski.

Esposo: José Cantídio Zeni. 
Filhos e Noras: José Eugênio e 
Gladis Bini Zeni, Raul Marcos 
e Zuil Soares Zeni, e Arthur 
Humberto e Leoni Gomes de 
Oliveira Zeni.Netos: Fábio 
Marcel, Marco Rodrigo, Már-
gara Patrícia, Laisla Fernan-
da, Thayze, Homero Augusto, 
Thiago Roberto, Keila Rafaela 
e Beatriz Zeni.Bisnetos: Ma-
teus Elias Zeni, Patrick de 
Marco Zeni e Felipe Zeni da 
Silva,Thiago Manoel, Clara, 
Lorena, Manuella, Eduardo e 
Bianca Zeni.

Estudos: Estudos primá-
rios foram todos realiza-
dos em Irati. Completou o 
curso médio em Curitiba, 
tendo participado do comple-
mentar no Colégio Henrique 
Sienkiewicz e o Comércio 

na Academia Superior de 
Comércio do Paraná. Con-
cluiu ainda diversos cursos: 
Propaganda e Promoção de 
Vendas, Relações Humanas 
no Trabalho, Curso Prático de 
Jornalismo, Curso de Orató-
ria, Vocabulário e Redação e 
Interpretação de Textos.

Em 1971, promoção de 
Convívio (Sociedade Brasi-
leira de Cultura), e Univer-
sidade Católica do Paraná se 
fez presente ao Curso de Pa-
lestras sobre os Problemas do 
Desenvolvimento Brasileiro. 
Diversos cursos de economia 
doméstica fi zeram parte de 
seu aprendizado e seu apro-
veitamento na vida prática 
de todos os dias e toda sua 
existência. 

Experiências Profissio-
nais: Comércio, de 1936 a 
1989; Proprietária e gerente 
da Casa Santa Maria (modas) 
de 1952 a 1989; Ensino Pré-
-Primário de 1965 até 1974, 
Secretaria do Clube Sorop-
timista, em 1965; Clube de 
Serviços “LIONS”, como do-
madora desde 1956, (atuan-
do junto da presidência em 
1965); Literatura, desde 1959.

Livros Publicados e Hon-
rarias: Poesias em 1960; 
Escrínio, em 1968; ABC da 
Literatura em Irati, 1969; 
Fragmentos, em 1971; 2ª 
Edição Escrínio, 1971; Poesias 
Livro 1, Escrínio Azul livro II, 
Símbolos livro III, e Fragmen-
tos livro IV, em 1971.

Clarões da Noite ou Perfi s 
edição 1982; Acordes Sub-
missos e Digressões Estilís-
ticas 1984; Idílio Tropical 
em 1985; Espírito da Flores-
ta e Pássaros Azuis, (onde 
compara a palavra com o 
pinhão, em que as gralhas o 
escondem e esquecem), dois 
em um, edição 1989, Prosas e 
poesias, Vagas Insubmissas 
e Marcos Cambiais 1991; Ru-
fos: Poesias Sempre, edição 
2000.

Movimento Literário 
1985; Antologia de Poesias 
(Bienal de S. Paulo) 1988;Ga-
rimpeiros 2003, Palavras 
Assumidas 2003; No Limiar 
da Luz 2003;Poesia Integral 
Contemporânea 2005, Prosa 
e Poesia.Barcaça: Décadas de 
Correspondência Literária 
entre dois poetas nacionais, 
ano 2006;O Grande Objeti-
vo: Bases e Comunicação a 
Serviço da Oratória (2009); 
Caminheiros, Irmãos da Jor-
nada (2009).

Família  de João e Maria Grechinski. Pais de Olga Grechinski Zeni. 
Irmãos - Miguel Grechinski (de paletó preto) e Mariano Grechinski, 
o cunhado Caetano Zarpellon com sua irmã Ursula Grechinski, 
irmãos João Paulo Grechinski (casou com Ada Hessel) - Jango 
e Casemiro Grechinski (casou com Terezinha Pizzolo)- Cajo , 
Olga Grechinski Zeni com seu esposo José Cantidio Zeni e na 
ponta seu cunhado Waldomiro Sabat; Logo abaixo sua irmã Laura 
Grechinski Sabat, tendo ao colo suas fi lhas, a  caçula  Alda Cristina 
Sabat e Ana Maria Grechinski Sabat (fi lhas com Waldomiro 
Sabat), ao lado o avô, Ladislau Grechinski (pai de João Grechinski), 
tendo no seu colo Rosinha Grechinski Zarpellon, fi lha de Ursula 
Grechinski e Caetano Zarpellon, Maria Wasilewski Grechinski, 
tendo no colo a neta Mariza Pohl Grechinski (fi lha de Izabel Pohl 
Grechinski e Mariano Grechinski), João Grechinski tendo no colo 
a neta Rosangela Grechinski Zarpellon (fi lha de Ursula Grechinski 
e Caetano Grechinski), avó Eleonora Grechinski (mãe de João 
Grechinski), Izabel Pohl Grechinski tendo ao colo a fi lha Marcia 
Pohl Grechinski (fi lha de Izabel Pohl e Mariano Grechinski) e 
Ester Altamirano Grechinski (Estrela) tendo ao colo seu fi lho João 
Altamirano Grechinski e ao lado sua fi lha Rosely Grechinski (fi lhos 
de Ester Altamirano com Miguel Luciano Grechinski), sentados: 
Raul Marcos Zeni, Carlos Fernando Zarpellon, José Eugenio Zeni 
e Arthur Humberto Zeni

Laura Grechinski, Mariano Grechinski, Ursula Grechinski, Miguel 
Grechinski, Olga Grechinski Zeni e José Cantidio Zeni, abaixo 
o caçula, Cajo, Casemiro Grechinski, Vó Maria Wasilewski 
Grechinski, João Grechinski e Jango, João Paulo Grechinski

Comemoração dos 80 anos de D.Olga Grechinski Zeni 
brindando seu aniversário com os fi lhos Arthur Humberto 
Zeni, Raul Marcos Zeni e José Eugênio Zeni. E que no dia 9 de 
AGOSTO DE 2021 completaria 100 ANOS DE EXISTÊNCIA

Edições Especiais:Cartão 
Postal, com o poema “Voo de 
Um Pássaro”, com tradução 
em espanhol e inglês. “Vista 
das Cataratas do Iguaçu”, 
edição 1975.

Caderno Especial, com dois 
poemas em polonês: Dzia-
dkowi na Niedziele (Vovô 
no domigo) e LotPtaka (Voo 
de pássaro), homenagem ao 
Sumo Pontífi ce João Paulo II, 
quando de sua visita ao Para-
ná, edição 1980.

Momento Literário, con-
tendo 25 poemas com título: 
Luzes e Comunicação, publi-
cação Shogun Editora Arte 
Ltda, Rio de Janeiro, 1985; ABC 
da literatura de Irati: 2ª edição 
ano 2006.

Participação de Antologia 
do Vale do Iguaçu, de autoria 
de F. Filipak e Nelson Antonio 
Sicuro em 1976; Participação 
da Antologia Poetas de Hoje, 
1985, 1986, 1987, 1989 e Nova 
Poesia Brasileira, 1987, edição 
Shogun Editora - RJ. Laureia 
em 1989, João Scortecci Edi-
tora – São Paulo.

Participação de Antologia 
Mundial “Livre D’Or”, honra-
ria conferida pela Academia 
Internacional de Lutèce, Paris, 
em 1984; Poetisa do ano de 
1975 e do ano 1977, citação 

da revista Rumo Paranaense 
em 1976 e 1978: Troféu Bento 
Munhoz da Rocha, destaque 
do Paraná.

Troféu Torneira Poética, 2º 
lugar, Festival de Poesia, pro-
moção A.L.J.A. e C.L.P, poema 
“A Fonte Encantada” em 1978; 
Torneira de Ouro, 1º lugar pro-
moção A.L.J.A. poema “Tarde” 
em 1984.

Os livros: “Escrínio”, “Cla-
rões da Noite ou Perfi s”, “Acor-
des Submissos e Digressões 
Estilísticas” e “Espírito da Flo-
resta e Pássaros Azuis”, foram 
premiados com diplomas e 
medalhas de ouro, nos gran-
des concursos internacionais 
de 1974, 1975,1976 e 1989 e o 
poema “Eu sou o Futuro” e a 
obra “Idílio Tropical”, rece-
beram Diplomas e Medalhas 
de Vermeil nos concursos 
de 1983 e 1985, (todos esses 
pela outorga da Academia 
Internacional de Lutèce, Paris, 
França).

A autora Olga Grechinski 
Zeni faz parte da Academia de 
Letras Artes e Ciências do Cen-
tro Sul do Paraná;é a patrona 
da cadeira nº 26. Pertenceu 
a diversas entidades cultu-
rais do Brasil e do Exterior. 
Deixou-nos no dia  7 de agosto 
de 2018.
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JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Rio Azul 
agora tem um projeto pio-
neiro na região para con-
trole da população animal 
do município, que surgiu de 
uma parceria com o Centro 
Universitário Campo Real, de 
Guarapuava, em que visa cas-
trações de cadelas de famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social. 

A ideia surgiu do morador 
do município e estudante 
de Medicina Veterinária da 
Campo Real, Pedro Ramon 
Moretto. Com um projeto de 
extensão, uma matéria da 
faculdade de Moretto, ele con-
versou com o prefeito Leandro 
Jasinski que agilizou para 
realizar as castrações. Até o 
momento, mais de 50 cadelas 
já foram castradas. No total, 
100 fêmeas farão a cirurgia. 

Com a iniciativa, o custo é 
mais baixo para a administra-
ção, cerca de R$ 110 a $150 por 
animal castrado. A Prefeitura 
disponibiliza um caminhão 
que leva as cadelas até Gua-
rapuava, no departamento de 
Veterinária da Campo Real. 
Após as castrações, elas ficam 
lá por alguns dias no pós-
-operatório, e voltam para Rio 
Azul, depois, uma equipe reti-
ra os pontos dos animais. Dez 
cadelas são encaminhadas 
para a cirurgia por semana. 

O projeto envolve o progra-
ma do município Rio Patas, a 
Câmara de Vereadores, pela 

SAÚDE PÚBLICA

Rio Azul tem projeto pioneiro para 
controle populacional de animais
Parceria com o 
Centro Universitário 
Campo Real de 
Guarapuava visa a 
castração de cadelas 
do município

iniciativa da vereadora Rita 
Boni e Prefeitura, através das 
Secretarias de Agricultura e 
Meio Ambiente e Assistência 
Social. 

O prefeito Leandro Ja-
sinski visitou as instalações 
doCentro Universitário, onde 
são feitas as cirurgias e co-
mentou sobre projeto inédito 
na região. “Tenho certeza que 
pode servir de exemplo para 
outros municípios. Tem um 
custo baixíssimo comparado 
ao fazer uma cirurgia no par-
ticular. E realizar o controle 
populacional dos cães é bom 
para o município. E vemos 
que as cadelas são muito bem 
tratadas, há um cuidado com 
todas. Além de contribuir na 
formação da equipe, que re-
aliza um excelente trabalho, 
é uma promessa de campa-

nha nossa, que está sendo 
cumprida, devido à grande 
necessidade do município”, 
comenta. 

O secretário de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, Airton 

“A gente procura 
atender todas as áreas. 
E para nós, é muito 
gratificante poder reali-
zar no primeiro ano de 
mandato este projeto, 
e queremos continuar. 
Ano que vem teremos 
mais novidades,
e vamos sempre cum-
prindo com tudo que 
prometemos para 
trazer o melhor para 
Rio Azul” 

LEANDRO JASINSKI 

Moretto, diz que este projeto 
era uma necessidade antiga 
do município, pois muitos 
problemas eram relatados 
pela população em relação 
aos animais de rua, como 
envenenamento, atropela-
mentos, entre outros. Agora, 
foi encontrada uma solução. 
“Em consenso, chegamos 
a esse projeto e colocamos 
em prática. A gente percebe 
que a população está muito 
contente com esse trabalho e, 
juntamente com a castração, 
também temos a adoção de 
cachorros, que ajuda no con-
trole”, comenta. 

Para Pedro, este trabalho 
é de muito aprendizado, pois 
aperfeiçoa técnicas, conhece 
novos procedimentos, além 
de colaborar com o município 
que cresceu.  “Este projeto 
está ótimo. Neste período 
final do curso é fundamental 
sair daqui com essa experi-
ência. Adquiri muita coisa, e 
creio que vou sair muito mais 
preparado pra o mercado de 
trabalho. Também, ajudando 
nas questões públicas e sociais 

do meu município, sempre 
prezando pelo bem estar 
animal”, destaca o estudante. 

Toda a cirurgia é acom-
panhada pelas professoras 
da disciplina, Ana e Patrícia, 
que dão suporte aos alunos. 
Para a prof. Patrícia Diana 
Schwarz, esta é uma experi-
ência também para o Centro 
Universitário. “Para nós, foi 
muito gratificante ver que 
esse grupo se prontificou a 
trabalhar com a população 
do local onde eles moram. É 
importante porque, além de 
deixá-los praticarem, tive-
ram um contato maior com a 
Prefeitura, e estão ajudando a 
população humana e dos ani-
mais da cidade. É um projeto 
pioneiro e a faculdade ficou 

muito feliz em poder partici-
par”, comenta. 

De acordo com a profes-
sora, a castração ajuda no 
controle da população ani-
mal, pois evita que haja aca-
salamentos indesejados, o 
aumento populacional, do-
enças, pois muitas pessoas 
aplicam anticoncepcionais 
nos animais o que pode gerar 
tumores, infecções uterinas,  
entre outras. Em várias ci-
rurgias que fizeram, encon-
traram cadelas com inícios 
dessas doenças, que pôde ser 
controlado. Outro benefício 
é  a diminuição da incidência 
de raivas, que são doenças 
zoonóticas, que podem levar 
problemas a população hu-
mana, pois são transmitidas 
dos animais pros humanos. 

O Centro Universitá-
rio Campo Real está aberto 
para que outras prefeituras 
possam fazer convênios em 
projetos como este ou seme-
lhantes.

“A medicina 
veterinária não é 
só para os animais, 
mas também ajuda a 
população humana. 
Se cada Prefeitura 
fizer um pouco sua 
ação, assim como a de 
Rio Azul, teremos um 
controle populacional 
muito grande de ani-
mais e vai erradicar 
as doenças que são 
transmitidas por eles”

PROFESSORA PATRÍCIA DIANA 
SCHWARZ
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Prefeito Leandro Jasinski, estudante Pedro Ramon Moretto e o secretário de Agricultura, Airton Moretto

Cadelas de Rio Azul são encaminhadas ao local toda semana

Alunos realizam as castrações com supervisão da professora

Estudante de Medicina Veterinária cuidando da cadela no Centro
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Prefeitura Municipal
de Irati

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

ESTHER KREMER

O Projeto Folha na Escola 
foi criado em 2013 após um 
estudo detalhado sobre os 
benefícios do uso do jornal 
em sala de aula. O projeto 
foi encerrado em 2019 e, 
agora, com a volta às aulas 
em 2021, o Folha na Escola 
também vai retornar. Esta-
mos no 8º ano do projeto e 
contamos com a parceria 
das Secretarias Municipais 
de Educação, do Sesi, do Nú-
cleo Regional de Educação e 
também de outras empresas 
privadas.

Em 2015, recebemos o 
selo ODM – Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio, 
do movimento “Nós Pode-
mos Paraná” da Federação 
das Indústrias do Paraná 

EDUCAÇÃO

Folha na Escola inicia sua 8ª edição
O projeto foi 
encerrado em 2019 
e, agora, com a 
volta às aulas em 
2021, o Folha na 
Escola também vai 
retornar

Rafael Ruteski é diretor 
do Colégio Sesi e parceiro 

do projeto, com muito 
entusiasmo ele comentou 
sobre a volta do Folha na 
Escola. "O projeto é de 

extrema importância, pois 
ele conecta os alunos das 
escolas com as realidades 

das informações locais 
incentivando a leitura, que 
é a porta de entrada para 

a construção de novos 
conhecimentos”.

(FIEP). O selo é fornecido 
para empresas e instituições 
que desenvolvem ações ca-

pazes de ajudar a transfor-
mar a realidade social. Em 
2016, o Projeto foi fi nalista 
do prêmio Sesi ODS, que 
abrange todo o Paraná.  Essa 
promoção está voltada para 
empresas que possuem pro-
jetos de desenvolvimento 
sustentável. 

O principal objetivo é 
o incentivo à leitura. Per-
cebemos essa necessidade 
nos alunos, pois vivemos 
em um momento em que 
as redes sociais distorcem a 
língua portuguesa, assim, o 
programa vem com a fi nali-
dade também, de melhorar 
a escrita por meio da leitura 
dos jornais.

Por semana, o jornal Fo-
lha de Irati vai disponibi-
lizar de páginas inteiras 
coloridas nas suas edições 
impressas, destinadas ao 
Folha na Escola. O conteúdo 
será  produzido pelos alunos, 
professores e também pela 
equipe de jornalismo, e vai 
estar disponível em nosso 
site: www.folhadeirati.com.
br. Além desses dois meios 
de comunicação, também 
temos nossas plataformas 
digitais, como a página Fo-

“Fizemos uma análise do 
projeto, juntamente ao currículo 

escolar que rege o nosso 
trabalho na rede municipal, e 
a proposta atendia todos os 

requisitos para a melhoria e o 
enriquecimento do processo 

de ensino e  aprendizagem dos 
nossos alunos. O projeto vai 

enriquecer e auxiliar o trabalho 
dos professores e dos alunos, 

ajudando em uma formação de 
melhor qualidade nas escolas em 
que o projeto vai atuar”, disse a 

Secretária Jandira Girardi.

lha na Escola no Facebook, 
o Instagram do jornal, o 
Twitter e o YouTube, que 
vão estar disponíveis para 
auxiliar o projeto.

Com a pandemia, temos 
como objetivo ajudar os pais 
e os alunos na volta às aulas, 
mostrando os cuidados ne-
cessários para este momen-
to, evitando a contaminação 
pelo coronavírus e disponi-
bilizando informações sobre 
os cuidados necessários nes-
te momento de empolgação 
tanto das crianças quanto 
dos funcionários.

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

Ação da Folha Escola com alunos de Rebouça em 2018

Devido à pandemia, temos como objetivo ajudar os pais e alunos mostrando os cuidados na prevenção contra o coronavírus
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PAZ E BEM
O AMOR É PARA SER AMADO

       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! O Apóstolo 
Paulo de Tarso tem muito 
do místico apaixonado, da-
quele que se deixa fascinar 
pelo Amado Jesus. Depois 
que encontrou Cristo no 
caminho de Damasco, de-
pois que teve suas certezas 
judaicas abaladas, depois 
que o Ressuscitado foi se 
aproximando dele e em-
bebendo sua vida, Paulo 
não podia mais viver sem 
Ele. Os que são de Cristo 
se deixam tocar por sua 
pessoa; Cristo não é um 
personagem do passado, 
mas alguém que vive hoje, 

       VANDERLEI KAWA

que está em nosso meio. Ele 
se faz presente na vida das 
comunidades de fé. Cristo 
manifesta-se nas Escritu-
ras que são proclamadas e 
revela-se no segredo da ora-
ção. Cristo manifesta-se no 
rosto, no olhar e semblante, 
no jeito de acolher as pes-
soas, de querer bem nossos 
irmãos, até mesmo aqueles 
desprezados pela sociedade. 
Infelizmente algumas insti-
tuições religiosas, até mesmo 
nossas Igrejas vivem muito o 
radicalismo, fi cam exigentes 
em cima de leis e normas e 
esquecem do lado espiritual 

das pessoas, esquecem de 
ouvir os sofrimentos e os 
problemas das pessoas que 
passam necessidades extre-
mas, sabemos que a função 
da Igreja e seus Sacerdotes 
e leigos é de evangelizar, 
mas não podemos esquecer 
do gesto fraterno e o gesto 
de caridade, é preciso  pro-
porcionar uma vida digna 
aqueles que sofrem e Cristo 
veio justamente para essas 
pessoas menos favorecidas. 
Felizmente a nossa Igreja 
tem pessoas que buscam a 
santidade, palavra esquecida 
por muitos neste tempo em 

que impera o modernismo e 
o tudo pode, muitos descren-
tes falam até que é coisa para 
santos, e na verdade não é, 
santidade é para todos nós 
que nascemos de Deus. Jesus 
deseja que todos nós sejamos 
santos. Os que tocam e se 
deixam levar pela força de 
Cristo vivem de maneira 
diferente dos outros, os que 
se apaixonam de verdade 
levam uma vida de modo 
diferente. Os apaixonados 
por Cristo procuram ter os 
mesmos sentimentos que 
Jesus tinha, e temos muitos 
exemplos na nossa Igreja 

Católica, pessoas santas 
que foram fiéis a Jesus e 
sua Igreja Católica, quantos 
homens e mulheres santas 
e santos que nos   deixaram 
exemplos deste amor a 
Cristo.  Enfi m na vida do 
apaixonado por Cristo tudo 
é transformado. O apostolo 
Paulo tem razão em dizer: 
“Eu vivo, mas já não sou 
eu, é Cristo que vive em 
mim. Refl ita comigo, será 
que minha vida presente, 
eu a vivo pela fé no Filho 
de Deus, que me amou e 
se entregou por mim?” (Gl 
2,20). Paz e Bem.! 

ESTHER KREMER

O presidente do Iraty 
Sport Club, Odair Sergio 
Marochi Filho, e a empresa 
Soccer Academy G4 regula-
rizaram a situação do time 
na Federação Paranaense 
de Futebol. Desta forma, o 
Iraty volta a disputar a ter-
ceira divisão do Campeo-
nato Paranaense. A equipe 
passa por diversas refor-
mas e está entusiasmada 
para realizar as mudanças 
necessárias. 

Na semana passada, por 
meio das redes sociais, o 
Azulão confirmou a par-
ticipação na Reunião do 
Conselho Arbitral do Cam-
peonato Paranaense de 
Futebol Profi ssional da 3ª 
Divisão – Temporada 2021. 
Com a ajuda dos patroci-
nadores e também da Pre-
feitura Municipal de Irati, 
o time volta aos gramados 
profissionalmente no dia 
02 de outubro e joga contra 
o Patriotas Futebol Clube, 
de Curitiba.

O presidente Marochi 
Filho, comentou sobre o 
retorno do time. “O projeto 
da G4 era trazer novamen-
te o nosso Azulão, e foi se 

RETORNO

Azulão volta a disputar terceira
divisão do Campeonato Paranaense
A dívida do clube foi 
quitada na semana 
passada e o Iraty 
já pode voltar aos 
gramados

desenvolvendo ao longo 
dos meses e nós fomos 
procurando o apoio entre 
empresários, setor público, 
alianças políticas e conse-
guimos resgatar a tradição 
do Iraty”. Para ele, a equipe 
G4 tem uma índole indis-
cutível e vai trazer bons 
frutos para o clube. 

O Iraty está no grupo B 
da Liga e vai competir com 
os seguintes adversários: 
Associação Atlética Batel 
(Guarapuava); Atlético Clu-
be Paranavaí (Paranavaí); 
Foz do Iguaçu Futebol Clu-
be (Foz do Iguaçu); Grêmio 
Recreativo Esportivo Cam-
po Largo (Campo Largo) 
e Patriotas Futebol Clube 
(Curitiba).

SOCCER ACADEMY G4
A G4 é uma empresa 

formada por quatro sócios 
e ex-atletas, sendo eles: 
Sandro Cabral, Marco Antô-
nio, Augusto Leonel, mais 
conhecido como Nelinho e 
Leandro Carvalho. Segun-
do Sandro Cabral, gerente 
da empresa, o amor pelo 
Iraty sempre existiu entre 
os sócios, pois todos já pas-
saram pela equipe como 
jogadores profissionais. 
Sabendo da difi culdade que 
o time enfrenta, decidiram 
reativar a parte esportiva 
do clube.

Cabral falou sobre essa 
aliança. "Sabemos que o 
clube, financeiramente e 
estruturalmente, estava 
muito ruim e decidimos em 

comum acordo, de alguma 
forma, tentar reativá-lo. 
Nos reunimos e achamos 
uma maneira de fazer esse 
retorno e deu certo. Fize-
mos uma parceria com o 
clube através do presidente 
Odair e já faz sete meses 
que estamos trabalhando. 
As coisas estão acontecen-
do”. Agora, o G4 procura 
por mais patrocinadores. 

Em relação ao elenco, 
Sandro explica que alguns 
jogadores da base do sub 
20 do time farão parte da 
equipe profissional, mas 
que já entrou em contato 
com outros atletas que 
tiveram passagem pelo 
Iraty. Caso seja necessário, 
também vão realizar con-
tratações fora da cidade. 

O Azulão está treinando a base com o sub19, sub17 e sub15 no estádio Cel. Emílio Gomes 
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ERRATA 
Na edição passada (2683), na página 11, na matéria 
“CIS/AMCESPAR oferece terapias integrativas para 

profi ssionais de saúde”, houve um erro de informação. 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde fez uma parceria 
com as terapeutas da Equilíbrio: Terapias Integrativas 
e Complementares que fi ca na Colônia Dom Inácio de 

Loyola, no Pinho de Baixo. Desculpe o erro.
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SECOM

O município de Irati está 
lançando um grande projeto 
que dará fim ao aterro sani-
tário por meio do transbordo 
dos resíduos, ampliação da 
coleta de recicláveis, junto à 
geração de renda e empre-
gos, e a criação de Ecopon-
tos para o recolhimento de 
outros materiais. Trata-se 
do Complexo de Gestão de 
Resíduos Ambientais de Irati, 
o Complexo GARI. As obras já 
iniciaram na área do Condo-
mínio Industrial da Vila São 
João e o GARI será a maior 
estrutura da região na gestão 
de resíduos.

Irati produz, aproxima-
damente, 30 toneladas de 
resíduos por dia e está com a 
capacidade máxima do aterro 

INFRAESTRUTURA

Prefeitura lança Complexo GARI: Gestão Ambiental de Resíduos de Irati
Área abrigará 
unidade de 
transbordo do 
resíduo sólidos, 
barracão de 
reciclagem, coleta 
verde, ecopontos, 
descarte de 
construção civil 
e recebimento de 
embalagens de 
agrotóxicos

sanitário. E, neste momento, 
a história do município ganha 
um novo capítulo pelo impor-
tante passo que está sendo 
dado, no que diz respeito à 
responsabilidade ambiental.

Segundo o prefeito Jorge 

Derbli, o novo projeto irá su-
prir uma demanda de muitos 
anos relativa à destinação dos 
resíduos sólidos, uma vez que 
o aterro, localizado no Pinho 
de Cima, já não atende as 
necessidades do município. 

“Neste projeto, além de 
contemplarmos o transbordo 
e o recolhimento de qualquer 
tipo de lixo, teremos uma 
unidade de reciclagem ino-
vadora, um barracão para 
reciclagem, com equipa-
mentos modernos e correias 
transportadoras para fazer a 
separação do lixo”, explicou 
Derbli, destacando também 
que os trabalhadores da as-
sociação e da cooperativa de 
recicladores de Irati terão me-
lhores condições de trabalho.

A secretária de Ecologia 
e Meio Ambiente, Magda Lo-
zinski, destaca que o espaço 
será utilizado por toda a po-
pulação iratiense. “Faremos 
deste Complexo um lugar 
onde as pessoas possam levar 
todo tipo de resíduo para ser 
descartado corretamente. 
Pensando no Meio Ambiente 
e em uma cidade mais lim-
pa, o projeto dará atenção à 
sustentabilidade no muni-
cípio”, relata a engenheira 
ambiental.

Além de encontrar uma al-
ternativa de destinação para 
o lixo orgânico e o material 
reciclável, o GARI atenderá 
outra demanda importante. 
“Uma das estruturas a ser 
implantada junto ao Comple-
xo GARI, receberá colchões, 
sofás, pedaços de móveis e 
resíduos que a população 
não sabe para onde mandar. 
A Prefeitura vai fazer este es-
paço e, por meio do acúmulo 

de um volume considerável des-
tes materiais, fará a destinação 
correta, facilitando para a gestão 
pública e para o munícipe”, fri-
sou Magda.

Com isso, não haverá mais 
desculpas para que TVs, colchões 
e sofás, por exemplo, sejam jo-
gadas em terrenos baldios ou na 
beira do rio, pois terão um espaço 
correto para destinação.

A OBRA 
O Complexo GARI terá um 

barracão, que já está em constru-
ção, para abrigar sete empresas 
que farão o transbordo do lixo 

GARI também vai gerar novos empregos e renda para a população da cidade de Irati 

 Irati produz cerca de 30 toneladas de lixo por dia e aterro sanitário está com a capacidade máxima

Área do transbordo dos resíduos orgânicos e recolhimento de qualquer tipo de lixo, está em obras e será construído no Condomínio Industrial da Vila São João
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orgânico. A obra está sendo 
construída com recursos livres 
do município, a um custo apro-
ximado de R$ 300 mil. “É um 
barracão de cerca de 180 m² que 
servirá de abrigo para o material 
orgânico. Temos também todo 
um planejamento de logística 
para entrada e saída do material 
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Localizado no bairro são francisco com 
infraestrutura completa, água, luz, esgoto, 

pavimentação e matrículas 
registradas no cartório.

Contato:
42.9-9974-4849 / 42.9.9817-4257

42.9.9950-5534

Consertos de
 fogão a gás! 

Falar com Justino 
no telefone: 

(42) 3422-5596

INFRAESTRUTURA

Prefeitura lança Complexo GARI: Gestão Ambiental de Resíduos de Irati

“Queremos 
oferecer um 
ambiente favorável 
para estas pessoas, 
com dignidade, 
vestiário, banheiros 
e refeitório, dando 
melhores condições 
para as pessoas que 
fazem um trabalho 
tão importante no 
município, que é a 
reciclagem do lixo 
que é produzido 
todos os dias por 
todos nós”

              PREFEITO JORGE DERBLI 

 Local onde será realizado o início do processo do transbordo e recolhimento

Unidade inovadora sendo construída para abrigar coleta de materiais recicláveis 

Área do transbordo dos resíduos orgânicos e recolhimento de qualquer tipo de lixo, está em obras e será construído no Condomínio Industrial da Vila São João
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a ser depositado aqui”, comen-
tou a secretária de Arquitetura, 
Engenharia e Urbanismo, Jéssica 
Custódio.

Na mesma área, será constru-
ída uma estrutura para receber 
as cooperativas de reciclagem 
de Irati que, atualmente, estão 
instaladas em imóveis alugados 
na Vila Nova. O investimento 
neste local será de R$ 200 mil. 
A engenheira civil comentou 
que o barracão, que abrigará a 
cooperativa e a associação de 
catadores, será feito em convê-
nio com o Instituto Água e Terra 

(IAT). “Este será um espaço para 
a seleção do material reciclável e 
terá um anexo com banheiros e 
refeitório”, pontuou.

“Queremos oferecer um 
ambiente favorável para estas 

pessoas, com dignidade, ves-
tiário, banheiros e refeitório, 
dando melhores condições 
para as pessoas que fazem 
um trabalho tão importante 
no município, que é a recicla-
gem do lixo que é produzido 
todos os dias por todos nós”, 
completou o prefeito. 

GERAÇÃO DE 
EMPREGOS E RENDA

O Complexo GARI unirá 
empresas públicas e priva-
das para o transbordo do lixo 
orgânico e para a reciclagem 
de tudo que se produz de 
resíduos em Irati. Por isso, o 
município também vislum-
bra oportunizar a criação 
de novos empregos com a 
demanda de trabalho nesta 
gestão de resíduos. “Além de 

termos empresas que fazem 
a reciclagem de materiais 
de construção e entulhos, 
criaremos muitos empregos 
e, consequentemente, gera-
ção de mais renda, além de 
resolvermos um problema 
ambiental que vem se pro-
longando há muito tempo. O 
projeto GARI, sem dúvida ne-
nhuma, será um complexo de 
resíduos sólidos que vai aten-
der a toda a necessidade da 
questão ecológica e do meio 
ambiente da nossa cidade”, 
observou Derbli.

Para a vice-prefeita Ieda 
Waydzik, o projeto traz para 
Irati um avanço ambiental de 
forte impacto. “O Complexo 
GARIserá a maior solução 
para o nosso lixo, que é um 
problema mundial. Nós, cida-
dãos e contribuintes, temos 
que ser responsáveis pelos 

nossos resíduos, e esta será 
uma ação conjunta entre o 
poder público e toda a comu-
nidade. É um avanço, pois 
estamos cuidando da nossa 
cidade, protegendo as nossas 
nascentes, assim como todo o 
meio ambiente”.

Em breve, a população 
poderá contar com este ser-
viço público que se tornará o 
maior complexo de gestão de 
resíduos da região. 
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REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA 
8ª CIPM

Na  q u a r -
ta-feira 
( 4 ) ,  a 
P o l í c i a 
M i l i t a r 
prendeu 

um homem que estava 
ameaçando a esposa e 
que tentava agredi-la 

INTIMIDAÇÃO

Polícia Militar prende homem 
que ameaçava  esposa em Imbituva
Os policiais 
apreenderam 
uma arma de fogo 
na residência
do casal

Os policiais atenderam a ocorrência após serem acionados pela vítima

R E D A Ç Ã O ,  I N F O R M A Ç Õ E S  D A  4 ª 
CIA DA PM

Na quinta-feira (05), 
compareceu a 4ª CIA da 
Polícia Militar uma mu-
lher que foi vítima de clo-
nagem de cartão de cré-
dito em Prudentópolis. A 
mulher relatou à equipe 
que foi aprovada, no mês 
de junho, uma compra no 
valor de R$ 450,00, mas 
ela não havia realizado a 
compra.

Ao todo foram feitas 
três compras de R$30,00, 
R$ 125,00 e R$ 105,00. 

FRAUDE

Mulher é vítima de clonagem de 
cartão de crédito em Prudentópolis
Compras no 
valor de 
R$ 450 reais 
foram feitas

A vítima re cebeu uma 
mensagem de texto no 
celular que dizia:  “sua 
compra foi aprovada no 
valor de R$ 450,00 reais, 
compra realizada”. 

Diante disso, entrou 
em contato com o banco 
responsável pelo cartão 

e comunicou o ocorrido. 
Então, foi feito o cance-
lamento e  bloqueio do 
cartão. Também foi con-
feccionado o boletim de 
ocorrência, a fim de que 
a solicitante consiga o 
ressarcimento dos valo-
res das compras.

O cartão foi cancelado e bloqueado pelo banco responsável

REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DE 
BDCOM PRF

Na  q u a r t a 
- f e i ra  ( 4 ) , 
a  P o l í c i a 
R o d o v i á -
ria Federal 

(PRF), realizou uma apre-
ensão em Palmeira (PR). 
Cerca de 700 garrafas de 
vinhos argentinos, im-
portados irregularmente, 

CARGA ILEGAL

Polícia Rodoviária Federal apreende 
700 garrafas de vinhos em Palmeira
A carga foi 
encontrada num 
caminhão na BR-277

c o m  u m a  c o r t a d e i ra , 
na localidade de Cacho-
eirinha, em Imbituva. 
A equipe foi acionada 
pela mulher após fugir 
do esposo. Na residência 
também foi encontrada 
uma arma de fogo a qual 
foi apreendida.

De acordo com o re-
latório da Polícia Mili-
tar (PM), o marido te-
ria chegado do trabalho 
agressivo e por isso o 
casal havia começado 
uma discussão. Durante 
a briga, o sujeito pegou 
uma cortadeira e disse 
à esposa que iria lhe ex-
plodir a cabeça. A vítima 
conseguiu sair da casa, 
entrar no carro e fugir 

até a casa de um vizinho, 
onde acionou a polícia.

PRISÃO
Diante do caso, a equi-

pe se deslocou até a resi-
dência do casal. Quando 
questionado sobre uma 
possível arma de fogo, o 
sujeito negou. Porém, a 
polícia realizou as bus-
cas e localizou uma gar-
rucha calibre 22 escon-
dida em uma pilha de 
lenhas.

Depois de assumir a 
propriedade do arma-
mento, o indivíduo re-
cebeu voz de prisão e foi 
encaminhado até a 13ª 
Delegacia de Polícia Civil 
de Ponta Grossa para as 
medidas cabíveis.

8ª
 C

IP
M

foram encontrados num 
caminhão que transitava 
na BR-277.

Por volta das 10h,  a 
equipe policial deu or-
dem de parada a um ca-
minhão VW/12.140. Após 
solicitado a documenta-
ção de praxe, o condutor 
i n f o r m o u  q u e  e s t a r i a 
levando uma mudança do 
município de Pato Branco 
para Curitiba, porém não 
tinha nenhum documen-
to fiscal deste transporte.

Durante  vistoria  do 
compartimento de carga, 
foi verificado que o mes-

mo transportava somente 
caixas de vinhos, de di-
versas marcas,  de origem 
Argentina,  aproximada-
mente  700 garrafas.

Em consultas e confir-
mação do condutor, foi 
levantado que ele já havia 
sido preso pelo mesmo 
crime,  dias  antes,  por 
outra equipe da PRF.

O homem foi encami-
nhado para a Delegacia 
da Polícia Federal, a car-
ga e o caminhão entre-
gues na sede da Delegacia 
de Re ceita  Fe deral  em 
Ponta Grossa (PR).O condutor do caminhão já havia sido preso pelo crime de descaminho
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Redação

A escritora e professora 
Neiva Cosa lançou o livro 
infantil “Meu quintal, meu 
mundo”, na terça-feira (3). 
A obra infantil tem como 
objetivo conscientizar crian-
ças quanto à importância de 
cuidar do meio ambiente. O 
evento foi sediado na Câmara 
de Vereadores de Rebouças e, 
além dos vereadores, estavam 
presentes diretores de esco-
las, secretário de Educação e 
colegas professores.

De acordo com a autora, 
o livro é um projeto de lon-
ga data e teve início quan-
do ainda trabalhava como 
professora no Colégio Maria 
Ignácia, e realizava práticas 
educativas, com uma temá-
tica ambiental.  

Neiva também contou 
que, nas experiências peda-
gógicas que teve, algumas 
famílias acabaram se envol-

REBOUÇAS 

Livro “Meu quintal, meu mundo” é
lançado na Câmara de Vereadores
O livro busca 
conscientizar sobre 
a necessidade de 
cuidar do planeta

vendo também e percebeu 
que tocando a consciência 
das crianças chegava até os 
pais. A partir dali, começou 
a investigar cada vez mais a 
concepção de trabalho inte-
grado. Segundo ela, os pais co-
meçaram a escrever também 
e mandar os textos para que 
ela observasse e isso chamou 
sua atenção. Essa foi uma das 
motivações para que surgisse 
o livro.

Em 2019, quando a Feira 
de Sementes esteve em Re-
bouças, ela e outra professora 
estavam vendendo livros 
que produziram. A escritora 

notou que as crianças se inte-
ressavam por eles e que che-
gavam a pedir aos pais para 
comprar os livros. “Esse mo-
mento tocou meu coração”, 
disse. Foi então que pensou 
em escrever o livro. A autora 
também afirmou que o lança-
mento  teve de ser adiado em 
virtude da pandemia.

Durante o evento, o vere-
ador Ricardo Hirt Júnior se 
manifestou sobre o livro. Ele 
foi um dos primeiros a ler o 
trabalho, que chama atenção 
para as coisas simples, mas 
que na infância embutem 
um significado muito grande 

nas crianças. “Nesse mundo 
tecnológico, certos valores, 
coisas simples, o imaginário 
acaba ficando de lado. E, se 
olharmos realmente com os 
olhos de uma criança, pode-
mos ver que no nosso entorno 
(no quintal de nossa casa) há 
coisas interessantes. Basta 
saber a perspectiva que você 
às observa”, comenta Ricardo, 
citando que a obra tem um va-
lor educativo muito grande.

O presidente da Casa, Ge-
túlio Gomes Filho, disse que a 
Câmara de Vereadores ficou 
lisonjeada em poder sediar o 
evento. “Temos de agradecer 

e parabenizar a professora 
Neiva por esse belo trabalho, 
que muito vem contribuir 
para a formação educacional 
de nossas crianças”.

Também se manifestaram 
em Tribuna os vereadores 
Claudemir Herthel, João Cosa 
e Elizabete Piani, enaltecendo 
o trabalho da escritora e a 
obra.

A OBRA
Sobre o tema do livro, 

Neiva aponta: “esse quintal 
é simbólico, sendo um lugar 
que você gosta de ficar, que 
você se sente bem e o nosso 
quintal é o nosso planeta”. A 
história se dá de forma que 
atraia as crianças. A autora 
destaca que o objetivo princi-
pal é sensibilizar, conscienti-
zar e contribuir na formação 
das crianças.

“Para que a gente tenha 
uma geração mais consciên-
te, mais equilibrada. Uma ge-
ração que a gente não precise 
ficar impondo nada, mas que, 
internamente, todos tenham 
essa responsabilidade com 
relação ao lugar que nós vive-
mos. Eu penso na Amazônia, 
mas eu também devo pensar 
onde vivo”.

Câmara de Vereadores de Rebouças sediou o lançamento do livro de Neiva Cosa
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REDAÇÃO

Até quinta-feira (05), 
6.094 pessoas foram vacina-
das em Teixeira Soares com 
a primeira dose contra a Co-
vid-19, e 1.743 já completaram 
a imunização com a segunda 
dose. O município já vacinou 
cerca de 65% da população, de 
18 anos ou mais, com pelo me-
nos uma dose do imunizante. 

Com o aumento de vacina-
dos no município, houve uma 
queda de 40% no número de 
infecções por Covid-19. Em 1º 
de julho, 35 pessoas estavam 
com o vírus ativo e permane-
ciam em recuperação. Um 
mês depois, em 1º de agosto, 
Teixeira Soares tinha 14 casos 
ativos.

Conforme Amauri Klosso-
wski, Secretário de Saúde de 

PANDEMIA

Teixeira Soares avança na vacinação 
e diminui casos da Covid-19
Pessoas de 24 anos já 
podem ser vacinadas 
no município

Teixeira Soares, espera-se que 
até o final de setembro toda a 
população acima de 18 anos 
já esteja vacinada com a pri-
meira dose, e até dezembro 
complete a imunização com 
a segunda. De acordo com ele, 
imunizantes para a segunda 
dose já estão estocados para 
que não falte vacina quando 

chegar a segunda etapa da 
vacinação.

“Com certeza a queda 
no número de casos se deu 
pelo aumento de pessoas 
vacinadas, mas também pe-
los decretos somados com a 
conscientização da popula-
ção”, ressalta. Amauri ainda 
reforça que Teixeira Soares 

realizou todo um preparo 
no início da vacinação e isso 
explica porque já está vaci-
nando idades mais baixas 
que os demais municípios. 
“Foi feita a territorialização e 
reconhecimento dos habitan-
tes e, além disso, estão abertas 
quatro salas para vacinação”.

Na quinta-feira (04), Tei-
xeira Soares recebeu mais 
200 doses de vacina. O mu-
nicípio, a partir de sexta-feira 
(05), começa a vacinar a po-
pulação de 24 anos ou mais.

Lula Thomaz, prefeito de 
Teixeira Soares, destaca que 
esse é um momento pandê-
mico crítico que a humani-
dade atravessa. Contudo, Tei-
xeira Soares lidera o ranking 
das vacinas na Amcespar com 
mais de 65% da população 
imunizada com a primeira 
dose, isso entre as pessoas 
com 18 anos ou mais. Para 
o prefeito, isso prova que o 
trabalho sério do secretário 
Amauri, com toda equipe, 

tem feito a diferença. O pre-
feito fez um pedido para 
que as pessoas não deixem 
de tomar a segunda dose da 
vacina, já que é o recurso que 
há no momento. 

“O governo Federal está 
fazendo esforços para que 
a campanha de vacinação 
chegue o mais rápido possível 
para todos os municípios do 
Paraná e, consequentemente, 
para todo o Brasil. Porém nós 
sabemos que merecemos 
mais, que essas vacinas de-
veriam ter chego antes. Mui-
tas vidas poderiam ter sido 
poupadas em função dessa 
vacinação”, pontua o prefeito. 

Ainda, o Lula afirma que 
é considerável o índice de 
quedas no número de inter-
namentos e óbitos no mu-
nicípio. Segundo ele, o pior 
está passando e com a vacina 
logo a vida voltará ao normal. 
Prefeito finalizou agradecen-
do a todos os profissionais de 
saúde envolvidos no processo. 

Houve uma queda de 40% nos casos de Covid ativos no município
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SINUSITE

Sinusite crônica e aguda, entenda 
as causas dessa doença e como tratar
É uma inflamação 
que acomete 
a mucosa dos 
seios da face, em 
outras palavras, as 
cavidades ósseas ao 
redor dos olhos, das 
maçãs do rosto e 
nariz

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A sinusite é uma 
inflamação que 
afeta a mucosa 

dos seios da face, mais 
precisamente as cavida-
des ósseas ao redor dos 
olhos, do nariz e das ma-
çãs do rosto. 

Ao todo, existem dois 
tipos de sinusite: a aguda 
e a crônica. Quando os 
sintomas característicos 
da doença permanecem 
por mais de 12 semanas, 
a sinusite já pode ser con-
siderada crônica. Entre 
os sinais mais comuns 
de uma crise do tipo são 
inchaços e dores no rosto. 

E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 
causas para o surgimen-
to  da sinusite  crônica 
estão o tratamento in-
correto de uma crise de 
sinusite anterior, rinite 
alérgica mal controlada, 
ingestão de antibióticos 
em excesso e alterações 
nas vias aéreas respira-
tórias, como o desvio de 
septo. Imunidade baixa 
ou bactérias resistentes 
presentes no organismo 
também podem ser a cau-
sa da sinusite. 

É  muito importante 
que ao sentir os sinto-
mas, você procure ajuda 
médica. 

QUAIS SÃO OS 
SINTOMAS DA 

SINUSITE CRÔNICA? 
Como dito anterior-

mente, inchaços e dores 
na face do rosto são os 
sintomas mais comuns, 
porém, existem outros 
que também podem in-

comodar quem sofre da 
doença. Veja abaixo quais 
são:

• Mau Hálito; 
•  S e c r e ç õ e s  c o m  o u 

sem sangue;
• Dor de Cabeça;
• Tosse Crônica;
• Obstrução do nariz e 

do ouvido; 
• Febre; 
• Tontura. 
Vale ressaltar que a 

sinusite só pode ser con-
siderada crônica quando 
ocorre  por  mais  de  12 
semanas (3 meses) sem 
parar. 

QUAIS SÃO OS 
FATORES DE RISCO DA 
SINUSITE CRÔNICA? 

Além dos casos em que 
as vias aéreas são com-
prometidas por alguma 
complicação, como o des-
vio de septo e o aumento 
dos pólipos nasais, a si-
nusite crônica também 
pode ser provocada por 
outros fatores:

• Crises alérgicas, gra-
ças à poeira, ácaros, pó-

len, mofo, entre outros;
• Tabagismo;
•  T r a u m a  n a  f a c e , 

como uma pancada ou 
um soco;

• Doenças que atingem 
o sistema imunológico, 
como a AIDS, o refluxo, 
entre outros;

• Infecções respirató-
rias, como gripes e res-
friados, que bloqueiam 
a passagem do ar pelo 
nariz. 

COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO DA 

SINUSITE CRÔNICA?
O diagnóstico da si-

nusite crônica pode ser 
realizado apenas clini-
c a m e n t e ,  p o r  m e i o  d e 
perguntas que o médi-
co especialista fará, ou 
também com o auxílio de 
exames. 

O  p r i m e i r o  p a s s o  é 
entender o histórico do 
paciente e a duração que 
ele vem sentindo os sin-
tomas. Em alguns casos, 
exames como tomogra-
fias, culturas de alergia 

e endoscopia nasal são 
solicitados para melhor 
visualização do quadro do 
paciente. 

COMO FUNCIONA 
O TRATAMENTO DA 

SINUSITE CRÔNICA?
O tratamento da do-

ença pode ser realizado a 
partir de medicamentos 
como corticóides, anti-
bióticos,  descongestio-
nantes ou antialérgicos. 
Em casos de desvio de 
septo ou crescimento dos 

pólipos, por exemplo, é 
indicado a cirurgia para 
d e s o b s t r u ç ã o  d a s  v i a s 
aéreas. 

Devido à sinusite não 
tratada ou tratada incor-
retamente,  o  paciente 
pode desenvolver qua-
dros mais graves como 
infecções generalizadas, 
abscessos, inflamações 
no cérebro e nos olhos, 
a s m a s  e  p n e u m o n i a s , 
principalmente em crian-
ças. 

 As causas mais comuns da sinusite crônica são infecções por vírus, bactérias e alergias

R
ep

ro
du

çã
o



 Irati, 06 de Agosto de 2021  CIDADES 13  FOLHA

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.

JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Guami-
ranga inaugurou a nova Feira 
da Agricultura Familiar do 
município, que fica em um 
local do Parque Ambiental, 
com mais comodidade para 
os feirantes e também mais 
espaço para exportem os 
produtos. A cerimônia de lan-
çamento aconteceu na tarde 
de quarta-feira (04). 

Este era um sonho antigo 
da população, e o projeto já 
existe desde 2016. Foram ins-
taladas novas barracas com 
luz, água e toda uma estrutu-
ra para atender a população e 
os feirantes. Quem procurar a 
feira poderá encontrar uma 
variedade de produtos de 
panificados, geleias, frutas, 
chocolate, verduras, deriva-
dos de leite, entre outros. 

Para o prefeito de Guami-
ranga, Marcelo Leite, “é uma 
alegria para todos da equipe 
de trabalho da Prefeitura po-
der apoiar esses agricultores 
da AAFG, que produzem o ali-
mento para colocar na mesa 
do povo do município e das 
cidades vizinhas também. Te-
mos muitas variedades de ali-
mentos, geleias, pacificados, 
várias coisas. A população já 

AVANÇO

Prefeitura de Guamiranga inaugura 
nova Feira da Agricultura Familiar
Local conta com 
vários produtos 
de panificação, 
hortaliças, geleias, 
conservas, derivados 
de leite, entre outros

pode vir prestigiar”. 
De acordo com a secre-

tária de Agricultura de Gua-
miranga, Cristiane Tabarro 
Borgo, este foi o primeiro pro-
jeto apresentado na gestão, 
para dar mais dignidade aos 
agricultores com uma nova 
estrutura, que foi feita com 
recurso próprio do município. 
O investimento por parte da 
Prefeitura foi de cerca de R$ 
25 mil. “É resultado de mui-
ta luta, principalmente dos 
nossos agricultores. A feira 
é resultado de um processo 
de muito aprendizado. Isso é 
apenas o começo”, disse. 

O grupo que organiza a 
Feira é oriundo de um pro-
jeto de lei do município de 
2016, através da Associação 
da Agricultura Familiar de 
Guamiranga (AAFG), e foi 

uma demanda do próprio 
grupo. Eles funcionavam na 
beira da rua, com barracas 
improvisadas. Agora, podem 
comercializar a atividade que 
produzem na feira. 

Joceli Borgo Rech, pre-
sidente da AAFG, comenta 
que o trabalho do grupo é no 
coletivo, com produção de 
alimentos com qualidade, e 
possui a liberação da Vigi-
lância Sanitária, os produtos 
são sem agrotóxico, não é 
orgânico, mas é tudo com 

muita qualidade. “Para nós, 
agora que ganhamos um 
espaço digno, é uma grande 
vitória. É uma gratidão muito 
grande ser reconhecido, com 
uma estrutura bela, de ótima 
qualidade, e vender nossos 
produtos. E ver que a Secreta-
ria de Agricultura valoriza os 
agricultores de Guamiranga”.

Ederson Antonio Beledeli 

e a esposa Solange Úrsula 
Beledeli estiveram presentes 
no evento de inauguração, e 
levaram para casa verduras, 
queijo e uma suculenta, que 
vai dar um destaque na re-
sidência. Para eles, este era 
um espaço que faltava no 
município. “Nós estávamos 
sentindo falta de produtos 
produzidos aqui, de forma 
fresca, com uma qualidade 
muito grande. É um espaço 
muito valioso”, disse Solange. 
“Acredito que é com alegria 
que a gente propaga essa feira 
aqui. Agradecemos a todos 
os envolvidos para que acon-
tecesse este momento, e os 
agricultores terem um lugar 
para eles poderem negociar 
as mercadorias”, completa 
Beledeli. 

Louise Amanda Glienke 
Zittel estava de visita a Gua-
miranga e aproveitou para 
conhecer o novo espaço.  
“Achei muito bem orga-
nizado, as barracas muito 
bem montadas. O sistema 
utilizado está muito bem 
ordenado. Acho que tem 
tudo para ter sucesso daqui 
pra frente". 

A Feira da Agricultura Familiar de Guamiranga vai funcionar 
na primeira e terceira quarta-feira do mês, das 16h às 20h, na 

Feirinha da Lua, e todo sábado pela manhã, das 8h às 12h. 

Autoridades locais e da AAFG na cerimônia de inauguração da nova Feira da Agricultura Familiar de Guamiranga   

Joceli Rech, presidente da AAFG, é conhecida pelas geleias de morango 
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Prefeitura Municipal 
de Rio Azul

Prefeitura Municipal 
de Guamiranga

Súmula

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 138/2020
PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e TFI 
ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Termo Aditivo de Prazo, embasado no Artigo 57, Pará-
grafo 1º, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 
15/08/2021 o prazo de execução, contidos na Cláusula 
quarta do Contrato Administrativo nº 155/2020.
ASSINATURA: 03/08/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Luciano Ferrari Francisco  - Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 
01/2020
PROCESSO: CHAMAMENTO 02/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e  
VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FUNDAMENTO 
LEGAL
Com fundamento no art. 37, XXI, da Constituição Federal 
de 1988; art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/1993; e art. 3°, 
§ 1°, da Lei 10.192/2001, acrescentando ao valor de 
cada unidade descrita no Termo de Permissão de Uso n° 
01/2020, Chamamento Público n° 02/2019, o montante 
de R$ 8.820,00 (oito mil e oitocentos e vinte reais), 
equivalentes ao acréscimo de percentual de 9,08% (nove 
vírgula oito por cento).

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS DISPOSIÇÕES
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusu-
las do contrato original, não modificadas por este instru-
mento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação 
das mesmas.

ASSINATURA: 02/08/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(b) Village Construções LTDA- Permissionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
6º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 155/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 08/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e TFI 
ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Termo Aditivo de Prazo, embasado no Artigo 57, Pará-
grafo 1º, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 
15/08/2021 o prazo de execução, contidos na Cláusula 
quarta do Contrato Administrativo nº 155/2020.
ASSINATURA: 30/07/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Fagner Ismael Ienkot  - Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra aberto Pregão ELETRÔNICO, nº. 61/2021, do 
tipo menor preço por item, com data de abertura para o 
dia 18 de agosto de 2021, às 09h30min, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
E PARCELADAS DE CHAPAS GALVANIZADAS, TELAS, 
PORTÕES, TUBOS, ALAMBRADOS, LIXEIRAS E 
CONGÊNERES, através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá 
a partir das 13h30min do dia 06/08/2021 às 08h30min do 
dia 18//08/2021, início da fase de lances às 09h00 do dia 
18/08/2021. O Edital e demais informações encontram-
-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 06 de agosto de 2021.

Rio Azul, 05 de agosto de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra aberto Pregão ELETRÔNICO, nº. 62/2021, do 
tipo menor preço por item, com data de abertura para 
o dia 18 de agosto de 2021, às 13h00min, cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES 
UTURAS E PARCELADAS DE CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEI-
RO DE MINAS PARA LICENCIAMENTO DAS CASCA-
LHEIRAS UTILIZADAS PELO MUNICÍPIO, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h30min do 
dia 06/08/2021 às 13h00min do dia 18//08/2021, início 
da fase de lances às 13:30H do dia 18/08/2021. O Edital 
e demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to 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 06 de agosto de 
2021.

Rio Azul, 05 de agosto de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberto Pregão ELETRÔNICO, nº. 65/2021, do tipo menor 
preço por item, com data de abertura para o dia 18 de 
agosto de 2021, às 15h00min, cujo objeto é o CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSBORDO, TRANS-
PORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMESTICOS E COMERCIAIS DO MUNÍCIPIO DE RIO 
AZUL, através da plataforma eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir 
das 13h30min do dia 06/08/2021 às 15h00min do dia 
18/08/2021, início da fase de lances às 15:15H do dia 
18/08/2021. O Edital e demais informações encontram-
-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 06 de agosto de 2021.

Rio Azul, 05 de agosto de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra aberto Pregão ELETRÔNICO, nº. 66/2021, do 
tipo menor preço por item, com data de abertura para o 
dia 19 de agosto de 2021, às 08h30min, cujo objeto é o 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
COM SOBRAS DE RECURSO DE TRANSFERENCIA 
ESPECIAL, através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá 
a partir das 13h30min do dia 06/08/2021 às 13h00min 
do dia 19/08/2021, início da fase de lances às 09:00H do 
dia 19/08/2021. 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 06 de agosto de 2021.

Rio Azul, 05 de agosto de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
FAVORECIDO: FELIPE KISSMANN EIRELI
CNPJ.: 37.702.407/0001-70
FAVORECIDO: WILSON DUNICE - ME
CNPJ.: 20.189.307/0001-90
Rio Azul, 02 de Agosto de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  064/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FELIPE KISSMANN EIRELI
CNPJ.: 37.702.407/0001-70
VALOR: R$ 56.500,00 (Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 02/08/2021 à 
31/12/2021.
ASSINATURA:  02/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FELIPE KISSMANN
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  065/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: WILSON DUNICE - ME
CNPJ.: 20.189.307/0001-90
VALOR: R$ 94.720,00 (Noventa e Quatro Mil, Setecentos 
e Vinte Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 02/08/2021 à 
31/12/2021.
ASSINATURA:  02/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)WILSON DUNICE
Representante

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Caminhos do Paraná S/A torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Autorização Ambiental para Implantação 
de Terceiras Faixas no Município de Teixeira Soares-
-PR, na BR 277 - km 213+500 ao km 218+600 LD/LE.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS/PESSOAS
JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE 
1. PREÂMBULO
1.1. O município de Guamiranga, Estado do Paraná, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA para Prestação de 
Serviços Médicos realizados nas Unidades Básicas de Saúde, 
conforme disciplina a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei 
15.608/2007, Portaria nº. 2048/2002 do Ministério da Saúde 
e demais legislações aplicáveis, que institui e torna pública 
a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATEN-
DIMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA 
PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS CARGOS, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021, nos termos das condições estabeleci-
das no presente Edital de Chamamento Público. 
2 – OBJETO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto contrata-
ção de serviços médicos junto as unidades básicas de saúde 
vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS.
Os interessados em fazer o credenciamento deverão pro-
videnciar o seu cadastramento junto ao Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Guamiran-
ga, localizado na Rua Diogo Emanuel de Almeida, nº 234, 
Centro, Guamiranga-Pr, a partir da publicação do presente 
edital no diário Oficial Eletrônico do Município, no horário das 
09h00min às 11h00min e das 13h00min as 16h00min. Cópia 
integral do Edital de Chamamento Público nº 01/2021, bem 
como melhores informações poderão ser obtidas na sede 
da Prefeitura Municipal de Guamiranga, no endereço acima 
citado, no telefone (42) 3438-1148 ou pelo e-mail: licitação@
guamiranga.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Guamiranga, 04 de agosto de 2021.

EDERSON A. BELEDELI
Chefe do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, Estado do Paraná, através do 
Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 140/2021, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
encontra aberta nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, suas 
alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Mu-
nicipal 40/2021, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA DE 
PRESENCIAL nº. 34/2021 NA FORMA DE PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL.  

OBJETO: Contratação de em-
presa para prestação de servi-
ços médicos, clínico geral, para 
atendimento das demandas do 
Município de Guamiranga
CREDENCIAMENTO DE IN-
TERESSADOS: até às 11h:00 
min. do dia 19 de agosto 
de 2021, nas dependências 
da Prefeitura Municipal de 
Guamiranga, Departamento de 
Licitações e Compras. 
ENTREGA DOS ENVELOPES 
Nº. 01 E Nº. 02 ABERTURA E 
JULGAMENTO: às 13:30horas, 
do dia 19de agosto de 2021, na 
sede da Prefeitura Municipal de 
Guamiranga. 
Para as empresas não cadas-
tradas no setor de cadastro da 
Prefeitura, as interessadas em 
participar do certame, deverão 
cadastrar-se até as 17h00min 
do terceiro dia útil anterior à 
data da abertura. 
Maiores informações e o Edital 
Completo poderão ser obtidos 
na Prefeitura Municipal de 
Guamiranga, na Rua Diogo 
Emanuel de Almeida, nº. 234, 
Centro – Cep: 84.435-000 
GUAMIRANGA-PR., no horário 
de expediente administrativo, 
e informações pelo telefone 
– (0**-42-34381148). E-mail: 
licitacao@guamiranga.pr.gov.br

GUAMIRANGA-PR, em 05 de 
agosto de 2021.

EDERSON A. BELEDELI
PREGOEIRO
Portaria 140/2021
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ESTHER KREMER

Inácio Martins implan-
tou mais uma empresa no 
município, a intenção é 
gerar mais empregos para 
a população. A fábrica conta 
hoje com 22 funcionários 
registrados, 40% da mão de 
obra feminina e os outros 
60% de mão de obra mascu-
lina. A intenção da empresa 
é que em aproximadamente 
dois ou três anos, esse nú-
mero possa chegar até 120 
pessoas trabalhando em dois 
turnos, dia e noite.

O setor público ajudou 
muito na instalação da fá-
brica de compensados, tanto 
com a parte da construção do 
local, como no auxílio aos cui-
dados com os funcionários, 
disponibilizando transporte 
para que pudessem realizar 
exames de rotina no Sesi de 
Irati.

O prefeito de Inácio Mar-
tins, Júnior Benato, comenta 
que é de extrema importância 
a instalação de novas em-

EMPREGOS

Primeira fábrica de compensados é 
instalada em Inácio Martins
Inácio Martins 
implantou mais 
uma empresa 
no município, a 
intenção é gerar 
mais empregos para 
a população

presas na cidade, pois isso 
também gera mais empregos 
para a população. Com a cria-
ção do parque industrial, a 
expectativa é que ainda mais 
estabelecimentos possam 
acrescentar no desenvolvi-
mento municipal.

Segundo o prefeito, mui-
to precisa ser feito para que 
ocorram essas instalações. 
“Tem que fazer saneamento 
básico, tem que ter escolas 
de qualidade, tem que ter 
índices de desenvolvimento, 
pelo menos dentro da média 
do estado do Paraná. Nós 
precisamos de uma transfor-
mação completa e já estamos 
fazendo”. 

Para Benato, essas me-
didas básicas que o setor 
público está tomando ser-
vem como atrativos para 
que novas fábricas possam 
chegar até o município. O 
prefeito garantiu toda a aju-
da possível. 

O gerente da fábrica, Ed-
gar de Jesus Valter Neves, re-
lata que hoje a Potência Com-
pensados e Madeiras está no 
segundo mês de produção e 
segue com treinamentos nos 
maquinários, pois segundo 
ele, “o pessoal aqui trabalha 
muito com floresta, agri-
cultura e erva-mate, aí não 
conhece, não tem prática 
para trabalhar com lamina 

e compensado”, disse. A in-
tenção da empresa, agora, 
é atrair mais funcionários 
para fazer parte da equipe. 

O compensado é um pro-
duto manual e artesanal, 
não existe uma máquina que 

substitua o trabalhador, o 
maquinário até o momento, 
serve como auxilio para ace-
lerar a produção. O gerente 
explica que quanto mais ace-
lera o processo de criação do 
produto, mais funcionários 
vão precisar operar a máqui-
na, isso gera cada vez mais 
empregos.

O local conta com 2400 
metros quadrados e segundo 
Neves, já existe planos para 
montar mais um barracão 
para estoque, e transformar 
o atual em linha de produção.

E d g a r  t a m b é m  e l o -
giou o bom trabalho da 
prefeitura.“O município aqui 
é carente de empresas, en-
tão, está tendo um trabalho 
bonito em cima disso, com 
esse parque industrial acre-
dito que isso vai melhor mais 
ainda”. 

O produto final da fábrica, 
vai servir também como ma-
terial para construção civil e 
além de ser exportado, tam-
bém vai ser comercializado 
na cidade.

A fábrica de compensados conta com 22 funcionários registrados 
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REDAÇÃO

Na segunda-feira (2), o 
município de Prudentópolis 
iniciou o retorno das aulas 
presenciais. Em um primeiro 
momento, os alunos das tur-
mas do 5º ano das escolas mu-
nicipais voltam às atividades 
escolares. A volta é gradual 
e segue as medidas de segu-
rança e protocolos de saúde 
exigidos para a prevenção e 
combate da Covid-19.

A prefeitura de Prudentó-
polis comunicou, por meio de 
nota, no mês passado, que as 
aulas estariam retornando. 
Seguindo o planejamento, 
apenas 50% da turma vai 
a cada semana à escola. A 
Secretaria de Educação foi 
orientada a manter as ativi-
dades remotas para os pais 
que optarem por não libera-

EDUCAÇÃO

Ensino fundamental retorna com 
aulas presenciais em Prudentópolis
A volta é gradual e 
segue os protocolos 
de segurança contra 
a Covid-19

rem os filhos para as aulas 
presenciais.

Por meio das redes sociais, 
a prefeitura pediu aos pais 
dos alunos do fundamen-
tal que orientem filhos no 
retorno às aulas. Entre as 
recomendações estão: cum-
primentos só com acenos, dis-
tanciamento com os colegas, 
lavar as mãos e usar álcool gel, 
usar máscara o tempo todo.

A secretária de Educação 
de Prudentópolis, Eliane Dal 

Pisol, comentou sobre o re-
torno às aulas. “Com grande 
alegria voltamos a receber 
novamente os nossos alu-
nos nas escolas. O retorno 
híbrido é uma forma segura, 
estávamos estudando esse 
retorno desde o início do ano, 
realizamos com a Secretaria 
de Saúde alguns treinamen-
tos para garantir a máxima 
segurança de todos os alunos 
e profissionais. Lembramos 
também que retornamos às 

aulas com os Jovens e Adultos 
(EJA)”.

Pensando na volta, a Se-
cretaria Municipal de Edu-

cação, juntamente com a  Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
realizou, em julho, um treina-
mento que visou a limpeza e 
desinfecção dos ambientes 
escolares. O treino foi feito 
com todas as escolas e CMEIs 
do município, com o objetivo 
de um retorno seguro e eficaz 
na proteção da comunidade 
escolar contra o coronavírus.

As aulas presenciais nos 
CMEIs ainda ficam suspensas, 
uma vez que primeiro será 
feita a avaliação do retorno 
dos alunos do ensino funda-
mental para que depois seja 
discutida a possibilidade das 
aulas presenciais.

Ainda na segunda-feira 
(02), as aulas também volta-
ram no EJA.

Apenas 50% da turma vai a cada semana à escola, os demais alunos permanecem com as aulas remotas
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Júnior Benato, Edgar Neves e funcionário em frente a fábrica de compensados em Inácio Martins
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Muita bagunça e amor envolvido! 
Papai Juliano Rosa e a linda Chloe.

O Yago é o primogênito do Tiago Neves. 
Chegou para completar a família e trazer  

alegrias ao papai.

          ai é espelho, proteção, 
benção e conselho. Pai é 

ternura. Pai é AMOR! 
Feliz dia a todos os pais!

Papai Anderson acompanhado da linda 
Helena Duffecke de Barros

 Registro lindo da Amanda Bozza.
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Primeiro dia dos pais 
comemorado com 
o pequeno Thomas 
Kuller nos braços, 

papai Wagner Kuller 
se enche de 

amor pelo fi lho.

Mesmo no forninho, o 
pequeno Théo 

Emanuel já recebe 
o carinho do papai 

Adriano Gil. Na foto, 
estão acompanhados 

da mamãe 
Ariane Babi Gil.

DelÍcia de sorriso! A linda Manuella Franczak 
de Paula acompanhada do papai 

Jhonisson de Paula.

Tal pai, tal fi lha! O poderoso chefão Douglas 
Golenia junto da poderosa chefi nha Luiza. 

P


