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SEXTA-FEIRA

Ano 46

Nº 2587

R$ 2,00

RELIGIOSIDADE
Feriado de 
Corpus Christi 
será celebrado 
sem tapetes 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Prefeituras 
notificam  
servidores 
irregulares 

Cidades 06

RIO AZUL 
Município 
inicia projeto de 
melhorias nas 
estradas rurais 

Cidades 09

Cidades 07

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

Cidades 05

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

Cidades  08

LUTO

Região 
registra 

primeiro 
óbito por 

Covid-19

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

Cidades  06

PREFEITURA
Castramóvel de 
Prudentópolis 
ganha novos 
equipamentos 

Cidades 05Cidades 08

AMP
Na AMCESPAR,
Darci Piana 
mostra avanço 
do Paraná

INVESTIMENTO
Rio Azul 
adquire 
tanques de 
combustível 

MUNICIPAL
Teixeira Soares 
retorna aulas 
presenciais na 
próxima semana  

Cidades 09
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Nº 2690

R$ 2,00

IRATI
Clube 7 completa 
100 anos de 
tradição 
ucraniana

Cidades 13

CULTURA

Teatro ou não,
eis a questão

A Prefeitura de Irati lançou uma enquete para saber 
a opinião da população sobre a obra do Centro Cultural 
Denise Stoklos, que fi ca na entrada do município. A 
discussão é sobre terminar o prédio como teatro, ou 
utilizar para outra fi nalidade. O assunto divide opiniões 
na sociedade. 

Cidades 11
Ja

qu
el

in
e 

Lo
pe

s



FOLHA2 CIDADES Irati, 27 de Agosto de 2021

CHARGE |Autoria: Sponholz

OPINIÃO

Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br

 JORNAL ASSOCIADO  
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA
Fundada em  

21 de abril de 1973

O que fazer com o Teatro de Irati? 

A Prefeitura de Irati lançou uma enquete 
sobre o Teatro, o que tem gerado bastante 
discussão na população. A pergunta é 
basicamente “o que fazer com o Teatro?”, 
terminar a obra como teatro, ou utilizar 
para outra finalidade. 

O intuito da Prefeitura é saber a opinião 
da população para poder terminar a obra, 
que é o que todos querem: ver um local bo-
nito e utilizável na entrada do município. 
Talvez agora tenhamos mais soluções para 
andar este projeto. 

A obra está parada desde 2011 e ainda 
não há previsão de ser finalizada. Em 2012, 
foi cedida para a Universidade Estadual 
do Centro Oeste (Unicentro), campus Irati, 
por meio de uma Lei, e tinha como objetivo 
a finalização do espaço, em um prazo de 36 
meses, prorrogado para mais 36, no caso, 
seis anos para a conclusão. De acordo com 
o reitor da Unicentro campus Irati, Fábio 
Hernandes, a universidade foi em busca de 
recursos e conseguiu, porém não teve êxito 
em receber os valores. 

A Unicentro também pensou na inclusão 
do curso de Artes Cênicas para o campus, 
que poderia utilizar no espaço. Na época em 
que foi cedida para a universidade, o valor 
para finalizar era de R$ 5 milhões. Segundo 
Hernandes, da Unidade Gestora do Fundo 
Paraná (UGF) foi conseguido R$ 1,5 milhão, 
e mais de R$ 3,7 milhões pela universidade. 
Após isso, seria repassado o valor para o 
Paraná Edificações, porém, o Governo do 
Estado, na época, por meio da Secretaria 
de Fazenda, não disponibilizou o dinheiro, 
e não houve repasse dos orçamentos. 

Segundo os documentos que a Unicentro 

possui, o valor aproximado para a finalização 
da obra seria de R$ 20 milhões. E a institui-
ção não teve mais êxito em conseguir novos 
recursos. Agora, não há mais movimentação 
sobre o assunto. O valor é estimado, ninguém 
sabe ao certo quanto custa a obra que seria de 
responsabilidade do estado terminar. 

Em busca de sabermos a opinião da popu-
lação, a nossa reportagem fez uma enquete 
no Instagram. O resultado parcial é de que 
67% preferem que seja utilizada para outra 
finalidade, já 33% querem que a obra seja 
concluída como Teatro. Foram 501 pessoas 
votantes. Já na enquete feita no site do jor-
nal Folha de Irati, com 63 pessoas, a grande 
maioria, 57% também querem que tenha 
outra finalidade para a obra. Os outros 43% 
querem que termine como teatro. 

Os resultados mostram que a maioria quer 
que seja utilizada a obra em outra finalidade, 
mas não existe um projeto concreto para usar 
o local, e também não sabemos ao certo o que 
seria esta outra “finalidade”, ainda está em 
discussão. E o que poderia ser feito nos 11 
mil m²? Muita coisa. Agora, precisamos de 
manifestações e políticos para garantir que 
a obra seja terminada. 

Mas seria um desperdício do dinheiro 
público não usar para a parte cultural, que já 
era a finalidade inicial, mesmo que não seja 
o Teatro propriamente dito. Pessoas sonham 
com aquele espaço. Irati tem muitos artistas, 
a própria Denise Stoklos, que é reconhecida 
internacionalmente. Ter um local para a cul-
tura do município iria trazer mais talentos, 
que podem estar escondidos por aí, apenas 
na espera de uma oportunidade, que o centro 
cultural pode trazer. 
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O GOLPE E A RESISTÊNCIA
A escalada de tensões entre os Três poderes, uma econo-

mia rota e sem horizontes definidos, reformas encalhadas 
no Congresso e um presidente que insiste no confronto com 
ministros do STF e outros ingredientes incandescentes dei-
xam a maioria da sociedade brasileira atônita. Seriam sinais 
de um golpe à vista para manter Bolsonaro e seus militares 
amigos no centro do poder, a exemplo de um Hugo Chávez?

Esses sinais são cada vez mais intensos depois da narrati-
va dos mais altos assessores do presidente, principalmente 
aqueles com história nas Forças Armadas. O general Heleno 
é um exímio mensageiro de sinais. Pois acaba de dizer que 
um golpe não está fora dos horizontes, claro, sob a ressalva 
de que um evento inusitado como esse carece do manto de 
alta gravidade. Bolsonaro é recorrente na lembrança da tese.

Falar, lembrar, referir-se ao golpe, sob a alegação de que, 
em momento como esse, as Forças Armadas estariam cum-
prindo papel moderador, nos termos que defende o jurista 
Ives Gandra Martins, ao examinar a letra constitucional 
em caso de impasse e tensão entre os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, é mais que um simples ensaio in-
terpretativo. É dar voz a um sentimento que corre nas veias 
de alguns núcleos. Impasse institucional?

Tensão entre os poderes é o que não falta para apimen-
tar o caldo golpista. Mas a pimenta vem da sementeira do 
presidente. Apesar de se prever arrefecimento em suas 
investidas, os sinais são de que Bolsonaro pode recuar agora 
para voltar mais adiante. Há cinco investigações sobre ele 
em curso.

Difícil é sustentar um duelo verbal até o próximo ano. 
Bolsonaro vai precisar do Senado e da Câmara para fazer 
passar sua pauta. Sob esse terreno de dúvidas, entraremos 
no fim do ano com as pautas reformistas aprovadas par-
cialmente e todos com o olho (e o bolso) voltados para a 
economia. Que condição se apontaria para um golpe? Uma 
estrondosa vitória de Lula e ruas tomadas por grupelhos 
gritando palavras de ordem não aceitáveis pelas Forças 
Armadas? Clima de convulsão social ou apenas argumen-
to para pôr tropas nas ruas? O Legislativo daria guarida a 
uma armação como essa? E o Judiciário ficaria apenas na 
observação?

Os talibãs do petismo, agora restritos, não teriam 
condições de voltar com suas bandeiras adornadas com 
os apetrechos do socialismo clássico. As classes médias 
têm, sim, condição de sustar um posicionamento radical 
que implique a tentativa de golpe - profissionais liberais, 
funcionários públicos, pequenos e médios proprietários, 
prestadores de serviços, autônomos, setores organizados. 
As margens carentes não se envolveriam diretamente em 
mobilizações, mas poderiam engrossar o caldo bolsonarista 
se o apelo maior for o assistencialismo.

No Brasil, o passado é sempre revisitado, com direito a 
reviver até seus hábitos pérfidos. É o caso do coronelismo 
do ciclo agrícola, que castigava o livre exercício dos direitos 
políticos. A autoridade constituída esbarrava na porteira das 
fazendas. Agora, neste país urbano, o poder público tem de 
pedir licença para subir o morro. O império coronelista do 
princípio do século passado finca raízes no roçado do Rio de 
Janeiro nas comunidades dominadas por milícias.

Por tudo isso, estamos diante de um novo coronelismo? 
Os currais eleitorais são comunidades miseráveis, com-
primidas em morros, favelas e bairros degradados, onde o 
poder bandido monta formidável aparato.

Um caldo golpista está cada vez mais claro nas palavras 
de Bolsonaro. Mas um alento vem com o muro da resistência 
cada vez mais forte contra esta ameaça, a partir do Judiciário 
(de ministros que não se curvam aos impropérios do presi-
dente), e de parte da sociedade organizada, como se viu no 
manifesto de mais de cinco mil empresários, economistas, 
intelectuais e outros contingentes formadores de opinião.

O fato é que a popularidade de Bolsonaro vai desabando 
ao longo do tempo. Resta saber se restará força para um 
segundo mandato em outubro de 2022. Ou então o muro 
da resistência vai assegurar uma era de paz e prosperidade, 
sem a participação dos extremistas de esquerda e de direita.
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"R$ 1 Milhão"
Economia em quatro 

anos que o município 
vai gerar com a compra 
de tanques próprios de 
combustível

Vice Governador na Amcespar
O vice-governador do Paraná, Darci Piana, esteve em 

Irati participando de uma agenda proposta pela AMP (As-
sociações dos Municípios do Paraná) e AMCESPAR. Piana 
se reuniu com os prefeitos da Associação e falou sobre os 
rumos do Paraná e como os municípios podem prospectar 
sua imagem para atrair empresas. Foi a segunda vez recen-
te que o governo “fala” com a AMCESPAR na oportunidade 
de ouvir suas dores. Junto de Piana estava também o presi-
dente do Invest Paraná, José Eduardo Bekin, o presidente 
da AMP, Júnior Weiller, e o e prefeito de Barracão, Joarez 
Henrichs. 

As Dores
Com o presidente da AMP, Júnior Weiller, os prefeitos da 

região puderam expor suas dores. E uma que está tirando 
o sono dos prefeitos é o transporte escolar. O aumento do 
custo do transporte, com o retorno das aulas e o baixo re-
passe, tanto do Governo do Estado quanto da União, está 
preocupando os mandatários. Prudentópolis, por exemplo, 
gasta aproximadamente R$ 9 mi ao ano com o transporte 
e no próximo ano deve chegar a R$ 11 mi. Assunto que tem 
de ser discutido com urgência dizem os prefeitos. 

Ter ou não ter, 
eis a questão!
Baseado no dilema de 

Shakespeare, buscamos 
retomar a discussão para 
decidir como terminará a 
obra do “Centro Cultural 
Denise Stoklos”. O pre-
feito Jorge Derbli buscou 
uma enquete como forma 
de iluminar a discussão e 
saber o que a população 
pensa. Já os “iluminados” 
afirmam que a obra precisa 
ser terminada. Importante 
é manter o caráter cultural 
do empreendimento. 

Obra do 
Governo

Fontes não oficiais di-
zem que o custo do término 
da obra passa dos R$ 30 
milhões para seu término. 
Dinheiro difícil de arran-
car do Governo do Estado. 
Mas, antes de tudo, precisa 
sensibilizar o Governador 
sobre o assunto, porque é 
somente ele que tem cane-
ta para liberar uma obra 
desta envergadura. Ainda 
para lembrar que esta obra 
iniciou no governo Requião 
com um custo previsto de 
R$ 8 milhões. Foi aban-
donada pela Construtora 
Guilherme e daí em diante 
o custo explodiu. Mas é pre-
ciso salvar o que já foi cons-
truído porque o dinheiro é 
do povo.  

Mulheres na liderança
A prefeita Cleonice Schuck (PSD), de Fernandes Pinhei-

ro, participou esta semana do evento promovido pela AMP 
reunindo as prefeitas paranaenses. Mais de 20 prefeitas es-
tiveram reunidas no evento que, com palestra da primeira 
dama do estado, Luciana Massa, buscou trocar experiência 
sobre administração e suas conquistas. Mas o propósito do 
evento foi o de incentivar outras mulheres a tomar o seu 
espaço na vida pública. 

Rua da 
Cidadania

O vereador Nei Cabral, 
líder do prefeito na Câma-
ra, apresentou um projeto 
do engenheiro Dagoberto 
Waydzik para cobertura 
parcial da rua da Cidada-
nia. Dagoberto está fazen-
do a doação do projeto e o 
vereador Nei Cabral já fez 
um pedido para que a de-
putada Leandre Dal Ponte 
coloque uma emenda de R$ 
1 milhão para a cobertura. 
Tanto o vereador quanto o 
engenheiro Dagoberto, que 
também são assessores de 
Leandre, tiveram uma ati-
tude inteligente, que mais 
que o pedido, trouxeram a 
solução para o problema. 

Por 15 dias
Para tratar de assuntos particulares, o prefeito Jorge 

Derbli se afastará por 15 dias a partir do dia 1º a 15 de 
setembro. Ieda volta a assumir o comando do município, 
o que já fez com maestria no início do ano. Isso mostra 
uma sintonia alinhada entre o prefeito e a vice, em que o 
mandatário não tem nenhum receio de permitir que a vice 
comande o município. O prefeito Jorge deve neste tempo 
levar alguns de seus cavalos “Percheron” para uma expo-
sição no Rio Grande do Sul. 

Para os 
Caminhoneiros

O prefeito Jorge Derbli junto com o secretário Marcelo 
Rodrigues entregaram, na quinta (26), a documentação da  
Cessão de um terreno próximo a um alqueire para a ATIR 
(Associação dos Transportadores de Cargas de Irati), ou 
seja, para a Associação que é formada por caminhoneiros 
autônomos de Irati. O terreno fica localizado às margens da 
BR 153, próximo a entrada do Kartódromo.  Os caminhonei-
ros pleiteavam este terreno junto ao prefeito Jorge Derbli 
para montar um centro logístico para os caminhoneiros da 
Associação. Embora representado pelo presidente Mario 
Konopka, o ato contempla uma classe que busca seu espaço 
e estrutura para seu crescimento e organização.

No Palácio 
Emiliano Gomes, presidente do PSD Iratiense, liderou 

uma comitiva de vereadores e suplentes para uma agenda 
com o Governador Ratinho Junior no Palácio Iguaçu. Junto 
de Hussein Bakri, os vereadores Nego Jacumasso e Cezar 
Batatinha e os suplentes Sidnei do Guamirim e Marcio 
Fernandes, ambos do PSD, além da empresária Amanda 
Grychinski. Colocaram ao governador necessidades da 
comunidade Iratiense. A comitiva ainda esteve na SEIL com 
o secretário Sandro Alex e no gabinete de Bakri tratando 
de emendas para Irati.  

Na ANAPCI
O Vice-governador, antes do evento, participou de 

entrega de um veículo destinado pelo deputado Emerson 
Bacil para a ANAPCI. Estiveram presentes a presidente 
da instituição, Denize Didrich, o prefeito Jorge Derbli, a 
vereadora Têre Veres e o presidente da Invest Paraná, José 
Bekin. Piana ficou entusiasmado com o trabalho realizado 
pela ANAPCI. 

“Ex prefeito 
é como poça 
d'água.
Todo mundo 
desvia". 

JOAREZ HENRICHS
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Ladislau Grechinski - Compromisso 
constante com o municí pio de Irati
Ladislau criou a 
primeira Sociedade 
Cooperativa de 
Consumo dos 
Agricultores 
em Irati

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

www.sekula.com.br

PROFª LUIZA N. FILLUS

Nasceu na Polô nia, em 06 
de març o de 1874, na regiã o 
de Mazowsze, proví ncia de 
Plock. Era filho de Jakó b 
Gryczynski e de Josepha 
Dranskiewicz.

Chegou com sua famí lia 
ao Brasil em 1888. Vieram 
em 16 pessoas e foram residir 
em Á gua Branca. Posterior-
mente, transferiram-se para 
a localidade de Sã o Mateus.

Ladislau Grechinski se 
casou com Leonora Jakubo-
wski, em 28 de dezembro de 
1894, na capela da Vila de Sã o 
Mateus, sendo o celebrante 
padre Jakó b Wrobel.

Ambos eram muito jo-
vens: Ladislau com 21 anos e 
Leonora com 17 anos. Leono-

“A mú sica é  vida interior. Quem tem 
mú sica e livros, jamais padecerá  de 
solidã o”

FRASE QUE O SENHOR LADISLAU SEMPRE DIZIA

ra Jakubowski també m era 
imigrante polonesa, natural 
de Debsk, Distrito de Mla-
va, proví ncia de Warszava 
(Varsó via).

Tiveram 12 filhos: Feli-
ksia Josepha, Joã o, Pedro, 
Suzana, as gê meas Leonora 
e Angé lica, Aldona, Thomá s, 
Thadeu, Ladislau, Lú cia e 
Mieceslau.

Ladislau permaneceu na 
propriedade de Canoas, por 
10 anos, em Sã o Mateus

S e g u n d o  M o n i k a 
Gryczynska, em seu livro O 
Casarã o da Serra, descreve 
um diá logo de Ladislau com 
seu pai Jakó b:

“Soube, pai, pelas notí cias 
que correm na vila, que lá  
pelas bandas do municí pio 
de Imbituva, no caminho 
de trilhos da Estrada de Fer-
ro, vai ser inaugurada uma 
estaç ã o de nome Irati. As 
terras daquela regiã o sã o 
fé rteis, há  abundâ ncia de pi-
nheiros e campos cobertos de 
erva-mate. Acho que vou dar 
uma olhada lá . Se as notí cias 
forem verí dicas, compro uma 
á rea de terra e mudo-me para 
lá ”, p. 138.

Portanto, Ladislau veio 
para Irati em 1908, onde 
adquiriu uma casa, nas mar-
gens do Rio das Antas.

Em 1914, transferiu-se 
para a localidade da Fazenda 
Floresta, onde comprou 12 
alqueires de terra para cul-
tura, local que mais tarde foi 
denominado de Alto da Serra 
dos Nogueiras.

Algumas iniciativas e al-
guns predicados de Ladislau 

Grechinski:
Com a ajuda de morado-

res e com recursos da pró pria 
comunidade do Alto Serra 
dos Nogueiras construiu 
a Escola Polonesa “Henry 
Sienkewicz”, num galpã o 
anexo à  Cooperativa dos Agri-
cultores do Alto da Serra dos 
Nogueiras Ltda.

Zuleika Fillus Onesko pos-
sui o livro Nasze Czytnki, de 
Jan Zebrok, editado em 1929, 
que sua mã e recebeu, quando 

frequentou como aluna essa 
escola:

“Senhora Genoveva So-
botka, aluna do 2º ano da 
Seç ã o Escolar Alto da Serra, 
receba o prê mio pelo seu bom 
desempenho da professora 
Eugê nia, Alto da Serra, em 08 
de dezembro de 1936”.

Alé m da agricultura, La-
dislau se dedicava à  pecuá ria, 
à  avicultura e à  fruticultura. 
Construiu um moinho de 
trigo e uma fá brica de fari-
nha de milho. Ambos foram 
atingidos pelo fogo, contu-
do, seu proprietá rio fez a 
reconstruç ã o, somente fi can-
do com a fá brica de farinha de 
mandioca e farinha de trigo.

Nas eleiç õ es gerais de 
1916, foi eleito como Prefeito 
Municipal de Irati, o cidadã o 
Joã o Braga dos Santos Ribas 
e para a Câ mara Municipal, 
Ladislau Grechinski, como 
um dos quatro camaristas.

Criou a primeira Socieda-
de Cooperativa de Consumo 
dos Agricultores do Alto da 
Serra dos Nogueiras, segundo 
o livro de atas registra, que 
foi instalada em 17 de julho 
de 1918, cujo primeiro pre-
sidente foi o senhor Ladislau 
Grechinski.

Participava ativamente da 

vida comunitá ria de Irati. Em 
1920, recepcionou o primeiro 
Cô nsul Polonê s de Curitiba, 
senhor Kazimierz Glucho-
wski, que també m é  autor do 
livro “Os poloneses no Brasil: 
subsí dios para o problema 
da colonizaç ã o polonesa no 
Brasil”.

S e g u n d o  M o n i k a 
Gryczynska , o senhor Ladis-
lau sempre dizia:

“A mú sica é  vida interior. 
Quem tem mú sica e livros, 
jamais padecerá  de solidã o” 
p. 141

Comprovando a citaç ã o 
acima, Ladislau possuí a em 
sua casa, sobre uma cô moda, 
um clarinete em metal dou-
rado, ocarina feita de argila 
dura, um violino e um vio-
loncelo, instrumentos que 
trouxera da Polô nia, e que os 
dominava excelentemente 
bem. Fez parte da Banda Mu-
sical, quando residiu em Sã o 
Mateus do Sul.

Na Polô nia, Ladislau fre-
quentou o curso ginasial. Fa-
lava fl uentemente o polonê s, 

o russo e o alemã o. Aqui no 
Brasil, tinha ó timo domí nio 
da lí ngua portuguesa. Em 
seu livro O Grande Objetivo, 
a autora Olga GrechinskiI 
Zeni, assim se manifesta em 
relaç ã o ao seu avô  Ladislau:

“De moral elevadí ssima, 
espiritualista por excelê ncia 
, pertenceu ao “Cí rculo 
Esoté rico da Comunhã o do 
Pensamento” e a “Associaç ã o 
Rosacruz”, foi exemplo de 
honestidade, perseveranç a 
e devotamento ao trabalho. 
p. 100

També m participou ativa-
mente das melhorias do pri-
meiro caminho que conduzia 
à  Serra dos Nogueiras, pois as 
carroç as transitavam em fi la 
ú nica, de modo extremamen-
te precá rio.

Por meio da Lei 375 de 05 
de outubro de 1971, o prefei-
to Edgard Andrade Gomes, 
decretou:

“Artigo 1º - Fica deno-
minada “Rua Ladislau Gre-
chinski”, o prolongamento da 
Rua XV de Novembro - trecho 
compreendido entre a ponte 
sobre o Rio das Antas até  o 
cruzamento com a Rodovia 
BR 277, nesta cidade.

Artigo 2º - Revogam-se 
as disposiç õ es em contrá rio, 
entrando em vigor na data 
de sua publicaç ã o. Em 05 de 
outubro de 1971”.

A entrega do asfalto da 
Rua Ladislau Grechinski 
aconteceu em 31 de março 
de 1973, na gestão do Prefeito 
Municipal Lourival Luiz For-
nazari, tendo como Presiden-
te da Câmara Municipal dos 
Vereadores, o senhor Pedro 
Fillus.

Representou a família, a 
senhora escritora e poetisa 
Olga Grechinski Zeni, cujo 
pronunciamento se encon-
tra em seu livro o Grande 
Objetivo, sob número 44, que 
se constitui uma memória 
fi dedigna de tão signifi cativa 
homenagem e merecimento.

Nossa homenagem ao 
senhor Ladislau Grechinski, 
que tanto contribuiu para 
a engrandecimento do 
municí pio, e deixou seus 
descendentes, que continu-
am suas atividades em nossa 
terra, com muita responsabi-
lidade e competê ncia.

Ladislau Grechinski fale-
ceu em Irati na data de 20 de 
fevereiro de 1934.

Ano 1930. Casal Ladislau Grechinski e Leonora Jakubowski

Visita do Cônsul da República da Polônia à Colônia Polonesa de Irati, aos 18 de agosto de 
1929. Em primeiro plano à esquerda, de bengala e botas, o cidadão Ladislau Grechinski
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Vai comprar?
Peça Nota 
Paraná e 
participe dos 
sorteios do 
Paraná Pay.

Agora, todo mês você 
pode concorrer a vouchers 
de R$ 100 para usar 
em restaurantes, bares, 
hotéis, pousadas e outros 
estabelecimentos ligados ao 
turismo. Veja como é fácil 
participar.

São 8.000 vouchers 
de R$ 100 todo mês 

2
Acesse 
o app 

do Nota 
Paraná

1
Peça 

sempre 
nota fiscal

Aceite os 
termos de uso 
dos créditos 
e prêmios do 
Paraná Pay

3

Agora você 
já está 

concorrendo 
a prêmios 
mensais!

Pronto!
4
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REDAÇÃO

Na quinta-feira (26), a As-
sociação dos Municípios do 
Paraná (AMP) realizou uma 
reunião com os prefeitos da 
Associação dos Municípios do 
Centro Sul do Paraná (Amces-
par) para tratar das ações do 
Governo do Estado, investi-
mentos na região e projetos da 
AMP em benefício dos municí-
pios, entre outros assuntos. O 
evento foi sediado em Irati, na 
sede da Amcespar.

Entre as questões em des-
taque na reunião, estava a 
demanda de projetos das pre-
feituras que visam trazer à 
tona as necessidades dos mu-
nicípios. Quanto a isso, Darci 
Piana, vice-governador do 
Paraná, comentou que “quem 
tem projeto na mão arruma 
dinheiro para executá-lo”. 
Além disso, a reunião teve 
como propósito mostrar as po-
tencialidades dos municípios 
para que se possa fazer mais 
investimentos na região e 
atrair mais empresas, visando 
o desenvolvimento regional.

Piana ainda frisou que o 
Governo do Estado está pre-
parando o Paraná para os 
próximos anos. “Quando to-

DESENVOLVIMENTO

Associação dos Municípios do Paraná 
realiza reunião com prefeitos da Amcespar
O governo pretende 
mostrar o potencial 
da região

dos trabalham num único 
sentido, vamos mais longe e 
com menos custo. Precisamos 
evitar gastos de recursos em 
projetos que não estão bem 
elaborados”, comenta. Darci 
ainda deu um panorama de 
como está se dando o progres-
so do Paraná.

Segundo o presidente da 
Amcespar e prefeito de Iná-
cio Martins, Junior Benato, o 
governo do Paraná tem olha-
do com mais atenção para 
a região. Para ele, é muito 
importante trazer a AMP para 
dentro da Associação. 

“A nossa região está sendo 

vista com bons olhos e, assim, 
as pautas de reivindicação são 
pontuadas e começam a ser 
atendidas. Como, por exem-
plo, a sinalização de que ha-
verá a implantação do IML, a 
mudança do subgrupamento 
para grupamento dos bombei-
ros, o aumento do transporte 
escolar, o auxílio para a ma-
nutenção da Patrulha Rural 
e o processo de industriali-
zação e desenvolvimento da 
região”, aponta o presidente 
da Amcespar.

Para Benato, essa atenção 
do Governador e do Vice Go-
vernador demonstra a vonta-

de de incluir a região para que 
também seja protagonista do 
desenvolvimento no estado.

No decorrer da reunião, o 
diretor da CNM (Confedera-
ção Nacional dos Municípios), 
Joarez Henrichs, ouviu as 
demandas que os prefeitos 
apresentaram. Conforme Be-
nato, entre as pautas levanta-
das, a maior dor dos prefeitos 
é relacionada ao transporte 
escolar, porque existe uma 
dualidade no que cabe ao mu-
nicípio custear e no que cabe 
ao Governo. “O município está 
portando muito mais dinheiro 
e, às vezes, com menos alunos. 

Então, o Estado tem que olhar 
que o que cabe a rede estadual 
tem que vir, pelo menos, na 
mesma contrapartida do que o 
município coloca”. Para o pre-
feito, é preciso uma interlocu-
ção da AMP e Amcespar junto 
ao Governo Estadual para 
modifi cação deste cálculo.

O presidente da AMP, Jú-
nior Weiller, disse que essa 
foi uma das reuniões mais 
produtivas das quais realizou 
junto às associações. Benato 
também confirmou o pen-
samento de Weiller e ainda 
acrescentou que isso se dá por 
conta da união dos prefeitos 
da Amcespar.

Na ocasião, estavam pre-
sentes o Vice-Governador, 
Darci Piana, o deputado Emer-
son Bacil, o presidente da 
Invest Paraná, João Eduardo 
Bekin, o presidente da AMP, 
Júnior Weiller, o professor 
Joacir Machado, e o diretor da 
CNM, Joarez Henrichs. Tam-
bém constaram na reunião 
os prefeitos Jorge Derbli, de 
Irati, Junior Benato, de Inácio 
Martins, Cleonice Shuck, de 
Fernandes Pinheiro, Osnei 
Stadler, de Prudentópolis, 
Leandro Jasinski, de Rio Azul, 
Marcelo Leite, de Guamiran-
ga, Luiz Zak, de Rebouças, e 
Moacir Schinvelski, de Mallet. 
Apenas Lula Thomaz, prefeito 
de Teixeira Soares, não com-
pareceu. 

Vice-governador do Paraná, Darci Piana, esteve na reunião com os prefeitos da Amcespar
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Iniciativa pretende alavancar produtividade e 
competitividade das indústrias paranaenses

Para estimular o crescimento da indústria paranaense e incentivar a inovação no 
segmento, o Sistema Fiep, em parceria com a Plataforma de Inovação para a Indústria 
do Senai Departamento Nacional,acaba de lançar a Chamada Paranaense de Inovação 
Industrial. “A inovação é um dos principais caminhos para aumentar a competitividade 
e criar novas oportunidades de negócios para as indústrias, resultando em geração de 
empregos e renda”, afi rma o presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. 
“É para incentivar que mais indústrias desenvolvam soluções e produtos inovadores 
que o Sistema Fiep lança esta chamada, uma iniciativa concreta para impulsionar o 
desempenho do setor industrial paranaense”, completa.

A iniciativa apoiará projetos de inovação em parceria com os Institutos Senai de Tec-
nologia e Inovação no Paraná, com foco em melhorias ou novos produtos e aumento da 
produtividade industrial e prevê um aporte fi nanceiro de R$ 3,3 milhões, distribuídos 
em três categorias:

• até R$ 60 mil para soluções com foco em aumento da produtividade, como automa-
ção e digitalização de processos, sistemas para aumento de produtividade, simulação e 
modelagem e implementação de ferramentas inovadoras, entre outras; 

• até R$ 108 mil para soluções para melhoria ou desenvolvimento de novos produtos, 
como novos materiais, equipamentos, soluções em  TI,  sensores bioquímicos, entre 
outras; 

• até R$ 290 mil para soluções para resolver desafi os da cadeia industrial, com a par-
ticipação de um consórcio entre, no mínimo, três indústrias.

Poderão participar indústrias de todos os portes, regularizadas e com CNPJ no estado 
do Paraná, individualmente ou em associação com outras empresas ou grupos econô-
micos brasileiros. 

Interessados devem enviar a propostapelo site senaipr.org.br/chamadaparanaense

Sistema Fiep prevê aporte de milhões em Chamada 
Paranaense de Inovação Industrial

São R$ 3,3 milhões disponíveis para o desenvolvimento de soluções e produtos inovadores que objetivem o crescimento do setor
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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

REDAÇÃO

Na quarta-feira (25), o 
prefeito Osnei Stadler, jun-
tamente com o secretário de 
Saúde, Marcelo Mazurechen, 
entregaram equipamentos 
de saúde para o Castramóvel 
de Prudentópolis. Em breve, 
os serviços para atender os 
animais necessitados esta-
rão em execução. O valor 
investido no Castramóvel 
foi de R$ 98.768,00, já nos 
equipamentos R$ 20.630,60, 
totalizando R$ 119.395,60.

Os aparelhos adquiridos 
foram balança, autoclave 
21L, foco cirúrgico, aspira-
dor, monitor multiparamé-
trico, colchonete, aparelho 
de anestesia e também o 
kit castração composto de 
lâminas para cabo, estojo 
liso inox, pinça crile, tesoura 
cirúrgica, porta agulha, pin-
ça backhaus, cabo de bisturi.

INVESTIMENTOS

Osnei entrega equipamentos para 
Castramóvel em Prudentópolis
Foram investidos 
cerca de R$20 mil 
nos aparelhos

"É muito importante a castração para que 
tenhamos um controle de animais em Pru-
dentópolis, já que notamos que existem 
muitos animais nas ruas, que são abandona-
dos ou por outros motivos. Temos uma ONG 
que realiza um grande trabalho e com esse 
suporte, poderemos mudar a vida de muitos 
animais que estão expostos a perigos".

OSNEI STADLER

A reunião contou com a 
presença da presidente da 
ONG APASFA (Associação 
Protetora dos Animais São 
Francisco de Assis), Patrícia 
Roiek, e da Dra Soraia Bub-
niak. A ONG também está 
realizando a construção de 
um barracão para melhor 
atender os animais que pre-

cisam. 
O prefeito de Pruden-

tópolis comentou sobre os 
equipamentos. “A aquisi-
ção destes equipamentos 
é essencial para que o mu-
nicípio consiga prosseguir 
com o objetivo de iniciar as 
atividades do Castramóvel 

em breve. É muito impor-
tante a castração para que 
tenhamos um controle de 
animais em Prudentópolis, 
já que notamos que existem 
muitos  nas ruas, que são 
abandonados ou por outros 
motivos. Temos uma ONG 
que realiza um grande tra-
balho e com esse suporte, 

poderemos mudar a vida de 
muitos animais que estão 
expostos a perigos”.

A castração previne o 
estro (cio) e fi lhotes indese-
jáveis, sendo assim diminui 
o número de animais na rua. 
Além disso, também pre-
vine doenças como tumor 
mamário; piometra, que é 
uma infl amação no útero; 
neoplasias, se trata de uma 
forma de câncer; prolapso 
vaginal, que é quando os 
músculos da pelve enfra-
quece e não consegue segu-
rar a bexiga e útero; trau-
mas, entre outras. A fêmea 
pode ser castrada com seis 
meses, período apropriado 
antes do primeiro cio e o 
macho a partir de sete se-
manas.Na reunião, foram entregues diversos aparelhos para uso no Castramóvel do município
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ESTHER KREMER

Fernandes Pinheiro ini-
ciou em setembro de 2020 
um projeto que visa melhorar 
a qualidade de vida da popu-
lação que reside no interior 
do município. A rede de água 
tratada e poço artesiano vai 
beneficiar mais de 500 famí-
lias. O término do projeto está 
previsto para dezembro de 
2021 e já tem alguns trechos 
que estão em execução. As 
estradas rurais também con-
tinuam recebendo melhorias 
com patrolamento e cascalho, 
dando melhores condições 
de tráfego para a população 
rural.

A comunidade de Bitu-
va dos Lopes é a terceira a 
receber esta rede de água 
tratada e, (em breve) outras 
localidades vão receber este 
benefício. São elas: Bituva 
dos Lúcios, Bituva dos Macha-
dos e parte da localidade de 

MELHORIAS 

Fernandes Pinheiro fornece água tratada 
e poço artesiano para comunidades rurais
Além da água 
tratada, os moradores 
também estão 
recebendo melhorias 
nas estradas, com 
patrolamento e 
cascalho

REDAÇÃO

Até quinta-feira (26), 
20.173 pessoas foram vaci-
nadas em Imbituva com a pri-
meira dose contra a Covid-19, 
e 5.580 já completaram a 
imunização com a segunda 
dose e 730 com a dose úni-
ca. Com isso, o município 
alcança a marca de 92,5% da 
população acima de 18 anos 
vacinada contra a Covid-19, 
com, pelo menos, uma dose 
do imunizante.

Segundo as estimativas 
do IBGE, a população do mu-
nicípio acima de 18 anos é 
de 22.614 habitantes. Para 
Dayane Crystine Retzlaff, 
enfermeira da Epidemiolo-
gia, esse número representa 
o esforço e trabalho que as 
equipes têm feito no dia a dia, 
nas unidades de saúde e no gi-
násio de esportes, e significa 
um grande avanço no objetivo 
de vacinar a maior parte da 
população contra a Covid-19.

COVID-19

Imbituva vacina mais de 90% da 
população acima de 18 anos
Pessoas de 20 
anos já podem 
ser vacinadas no 
município

De acordo com a enfer-
meira, a imunização comple-
ta com a segunda dose ocorre 
dentro do esperado. Uma 
grande parte da população 
recebeu a primeira dose das 
vacinas que tem intervalo 
estipulado de 90 dias para a 
segunda aplicação. 

Dayane ainda aponta que 
existe alguma recusa por par-
te da população, por conta das 

reações, que são esperadas, 
mas que por vezes acabam 
por amedrontar os usuários. 
“Além das mais diversas fake 
news que circulam nas redes 
sociais. Porém existe uma 
grande e contínua procura 
pela segunda dose da vacina”.

A enfermeira destaca a 
importância de manter os 
cuidados. “Não podemos dei-
xar os cuidados para proteção 

contra o coronavírus de lado, 
já que somente as duas doses 
da vacina dão uma proteção 
eficaz contra os casos gra-
ves. A pessoa que contrai o 
vírus continua transmitindo 
mesmo que vacinado e com 
poucos sintomas”.

Dayane finaliza explicando 
que o município está vacinan-
do a faixa etária de 20 anos e 
que no momento estão sem a 

1ª dose disponível. “Estamos 
no aguardo da distribuição 
do Estado, que ainda não tem 
previsão, mas que deve acon-
tecer nos próximos dias”.

Zaqueu Bobato, vice-pre-
feito de Imbituva, parabeni-
zou os profissionais de saúde 
pelo empenho nos mutirões 
de vacinação. Também des-
tacou que Imbituva foi citada 
no ranking de transparência 
da vacinação do Paraná, e fi-
cou entre um dos municípios 
mais bem colocados. 

“Tivemos a grata felicida-
de de, na quarta-feira (25), 
zerar os casos de interna-
mentos e caiu para 19 os casos 
ativos no município. Então, 
para um município que teve 
momentos alarmantes alguns 
meses atrás, agora, estamos 
estabilizados. Lamentamos 
os 111 óbitos em decorrência 
da Covid-19, mas na medida 
que avançou a vacinação per-
cebemos uma queda drástica 
dos casos. Isso reforça a im-
portância da vacina”, destaca. 
Zaqueu finalizou dizendo que 
a vacina sempre foi e sempre 
será a alternativa contra o co-
ronavírus, então, fica o apelo 
à população para manter os 
cuidados.

Bituva das Campinas. Tam-
bém já foram substituídas 
caixas d’água no Assungui, 
Machados e agora Lúcios e 
Campinas.

A diretora do Depar-
tamento de Engenharia e 
Obras, Alessandra Sobotka, 
explica que para que o proje-
to seja concluído, a Sanepar 
precisa repassar os materiais, 
desta forma, todos os tre-
chos previstos para receber 
a água tratada possam, em 
breve, estarem funcionando. 
Alessandra ainda comentou 
sobre a importância da obra 
no município.“Vai trazer 
vários benefícios para essas 

comunidades e vai melhorar 
a qualidade de vida dos mora-
dores. Em época de estiagem, 
muitas nascentes e poços que 
são utilizados pelas famílias 
acabam tendo o nível de água 
diminuído ou até acabam 
secando e estas famílias fi-
cam sem água, tendo que 
andar vários quilômetros 
para buscar água de nascen-
tes ou até mesmo emprestar 
de vizinhos. Além disso, com 
esta obra, as pessoas vão estar 
recebendo uma água tratada, 
de qualidade”.

A diretora também explica 
que em cada comunidade vão 
ter moradores responsáveis 

por cuidar do local e fazer as 
manutenções, além de rece-
ber treinamento para fazer o 
tratamento desta água.

Para a prefeita Cleonice 
Schuck, a água é um “bem” 
inestimável. Há alguns anos, 
encontrava-se água com far-
tura no interior, mas isto está 
mudando. A escassez tem 
afetado o dia a dia das famí-
lias, nos hábitos diários como 
lavar uma louça, a roupa e 
até mesmo a higiene pessoal. 
“Para que tudo isso possa ser 

realizado com abundância a 
prefeitura tem buscado levar 
água para todas as comunida-
des que necessitam deste bem. 
Assim, damos uma qualidade 
de vida digna a toda a popu-
lação com água na torneira. 
Estamos investindo muito em 
expandir as redes d’agua para 
várias comunidades, mas esse 
é um processo que depende de 
muitas mãos, mas, aos pou-
cos, vamos levando a todas as 
comunidades de Fernandes 
Pinheiro”, disse a prefeita.

O término do projeto está previsto para dezembro de 2021
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A vacinação no município avança e a faixa etária que está apta a se vacinar é de 20 anos ou mais
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Rio Azul 
adquiriu dois tanques de 
combustível para utilizar nos 
veículos ofi ciais e no maqui-
nário da prefeitura. Com isso, 
a administração irá agilizar 
os trabalhos e economizar 
cerca de R$ 25 mil, por mês, 
dos cofres públicos. 

Os dois tanques já estão 
no Pátio de Máquinas e têm 

ECONOMIA 

Prefeitura de Rio Azul recebe 
dois tanques de combustível
Equipamentos 
já estão no Pátio 
de Máquinas e 
são utilizados no 
abastecimento dos 
maquinários

“Os tanques estão aqui. É uma economia muito 
boa que a gente pôde trazer já no primeiro ano de 
mandato. Um investimento para a cidade no que é 
mais prioritário para os cidadãos”

LEANDRO JASINSKI 

 “Nós economizando 
aqui, é a população 
quem ganha”

JAIR BONI 

ESTHER KREMER E ASSESSORIA 

No dia 24 de agosto, du-
rante a sessão da Câmara, os 
vereadores debateram sobre 
melhorias no município, in-
cluindo cascalhamento para 
as estradas do interior e rede 
de esgoto. Na ocasião, outras 
propostas também foram 
discutidas. 

A vereadora Elizabete Pia-
ni, por meio de requerimento, 
solicitou ao executivo casca-
lhamento e conclusão do ser-
viço na propriedade do casal 
Paulo Vitor Valesko e Raquel 
ZbierskiValesko no Poço Boni-
to. “Fiz esse pedido pelo fato 
que, a família é produtora 

AÇÕES

Câmara de Vereadores de Rebouças 
discute melhorias para o interior
Na ocasião, outras 
propostas também 
foram apresentadas

de leite com produção diária 
de 400 litros, e relatam que o 
caminhão está com difi culda-
de de chegar na propriedade 
para recolher a produção e 
está encalhando constante-
mente”, comentou ela.

Elizabete ainda solicitou 
cascalhamento e reparos do 
Ponto de Ônibus em frente 
à escola do Saltinho. “Com 
a volta as aulas, os fluxos 
de veículos aumentaram e 
os alunos precisam de um 

ambiente seguro e em boas 
condições para espera dos 
ônibus”, lembra a vereadora. 
Para a estrada da comuni-
dade, a vereadora pediu ao 
Executivo os mesmos servi-
ços, começando na Igreja e 
indo até a residência de Abel 
Gravonski. 

Ainda por meio de reque-
rimento solicitou a constru-
ção de uma lombada na Rua 
José Jastrzebski, na Vila Cru-
zeiro.  A pedido de moradores 

próximos ao local, para que 
seja reduzida a velocidade 
dos veículos, dando maior 
segurança as pessoas que cir-
culam na via e aos moradores.

ABAIXO ASSINADO 
O vereador José Júnior 

Massoquetto (Bepinho) enca-
minhou um abaixo-assinado 
apresentado por moradores 
residentes no bairro Alto da 
Glória em Rebouças, no qual 
solicitam aos departamentos 
responsáveis a extensão da 
rede de esgoto na Rua 21 de 
Setembro.  “Esse benefício 
irá melhorar a qualidade de 
vida da população, bem como 
facilitará os processos de 
fi nanciamento e construção 
de casas”, lembrou Bepinho.

LICITAÇÕES 
De autoria do vereador 

Claudemir Herthel, ingres-
sou na Casa, Projeto de Lei 
01/21, que torna obrigatória 

à fi lmagem, gravação e trans-
missão ao vivo, via internet, 
de todas as sessões públicas 
presenciais realizadas nas 
licitações pelo Poder Público 
Municipal.“É certo que a li-
citação em si é um processo 
público, no entanto, sua 
transparência se encontra 
incompleta, motivo porque 
se faz urgente a necessi-
dade de nova adequação 
em sua legislação.  Assim, 
o objeto dessa proposição 
visa garantir à população, 
através de um canal de 
acessibilidade, ao vivo, via 
internet, uma maior trans-
parência de todos os atos da 
licitação", justifi ca o verea-
dor Claudemir. 

A intenção é dar maior 
participação à população, 
participação essa ensejada 
não só na publicidade, mas 
na transparência. 

a capacidade de 20 mil litros 
de diesel, um deles é de 15 mil 
e outro de cinco mil, e auxi-
liam no abastecimento dos 
maquinários. De acordo com 
o prefeito Leandro Jasinski, 
com esta aquisição, a econo-

mia é de R$ 0,50 por litro de 
diesel, assim, são R$ 25 mil 
por mês e cerca de R$ 300 mil 

por ano que vai sobrar para o 
município. 

O investimento para a 
compra dos tanques foi de 
aproximadamente R$ 53 mil, 
mas que deve voltar aos co-
fres públicos em pouco tempo 

devido à economia que irá ge-
rar, pois todos os maquinários 
e ônibus da Prefeitura serão 
abastecidos dentro do pátio. 

Para o prefeito, esta é “uma 
economia muito boa que po-
deremos fazer e assim trazer 
mais investimentos à popu-
lação de Rio Azul, já tivemos 
um investimento nos tanques, 
mas que em pouco tempo vai 
retornar, e ainda tem o die-
sel que é de boa qualidade”, 
destaca. 

O secretário de Obras de 
Rio Azul e vice-prefeito, Jair 
Boni, também comentou so-

bre a nova aquisição que, 
segundo ele, trará mais agili-

dade, pois, antes, o abasteci-
mento era feito em um posto 
do município para depois ir 
ao trecho para realizar os ser-
viços. Agora, com os tanques 
no pátio o maquinário já sai 
abastecido do local e chega 
antes no destino. 

“Essa aquisição vai dar 
mais economia e mais agi-
lidade, aonde o maquinário 
chega antes no seu destino 
no serviço prestado, podendo 
fazer mais trabalhos para os 
agricultores que dependem 
do maquinário da Prefeitura”. 

Prefeito Leandro Jasinski e o vice-prefeito Jair Boni em frente aos novos tanques do municípío

Tanques abastecem máquinarios e ônibus da Prefeitura
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Vereadores apresentaram projetos para o município
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PREFEITURA DE
TEIXEIRA SOARES

COMBATER A 
DENGUE

Mantenha as calhas sempre limpas;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Tampe os tonéis e caixas d'água;

Deixe garrafas sempre viradas com a 
boca para baixo;

DICAS RÁPIDAS PARA

REDAÇÃO

Com a queda no número 
de infecções por Covid-19 
e o aumento das pessoas 
imunizadas contra o coro-
navírus em Teixeira Soares, 
as escolas voltarão a rece-
ber os alunos na modali-
dade presencial. Alunos da 
Educação Infantil (infantil 
quadro e cinco) e alunos do 
Ensino Fundamental (anos 
iniciais) são os primeiros a 
voltar. O retorno está pre-
visto para 30 de agosto e 
será gradual.

Segundo a secretária 
de Educação de Teixeira 
Soares, Simone Baumel 
Tullio, será feita a aferição 
de temperatura na entrada 
da escola e ao embarcar no 
ônibus, para os que utili-
zam o transporte escolar. 
É obrigatório o uso de más-
cara. 

De acordo com ela, as 
escolas farão a organização 
das carteiras das salas de 
aula com distanciamento 
de um metro, intensifi-
cação do uso do álcool gel 
para higienização das mãos 
e adequação das atividades 
para não haver comparti-
lhamento de objetos e ma-

PANDEMIA

Aulas presenciais retornam na 
segunda-feira (30) em Teixeira Soares
Todos os protocolos 
de biossegurança 
deverão ser seguidos

teriais pedagógicos. Além 
de colocação de dispenser 
de álcool em todas as salas, 
banheiros e em todos os 
ambientes da escola.

Em parceria com a Se-
cretaria de Saúde foi dispo-

nibilizado para as escolas 
municipais e estaduais os 
insumos necessários para 
um retorno seguro. Noven-
ta e oito por cento (98%) dos 
profissionais da educação 
já estão com esquema de 

vacinação completo e até 
a primeira quinzena de se-
tembro será possível atin-
gir 100% da imunização.

Simone afirma que fo-
ram realizadas reuniões 
em todas as escolas e Cmeis 
com professores, coordena-
dores e diretores para re-
passar orientações quanto 
ao retorno presencial dos 
alunos. Os repasses quanto 
às orientações e protocolos 
a serem seguidos foram 
feitos de forma conjunta 
entre a Secretaria de Edu-
cação e do Comitê de Volta 
às Aulas. Todas as escolas 
e Cmeis elaboraram um 
protocolo de biosseguran-
ça e foram repassados à 
Secretaria de Saúde.

O prefeito Lula Thomaz 
contou que a volta às aulas 
presenciais foi um traba-
lho muito bem pensado e 
elaborado pela secretária 
Simone e sua equipe, jun-
tamente com a Secretaria 
de Saúde e Vigilância Sa-

nitária, para que as escolas 
sejam ambientes seguros.
De acordo com o prefeito, 
todos os professores e co-
munidade escolar envol-
vida nesse processo estão 
devidamente treinados.
Bem como os motoristas 
do transporte escolar,que 
também vão seguir os pro-
tocolos contra aCovid-19 
para que os alunos possam 
ser transportados com se-
gurança.

“Peço aos pais que nos 
ajudem nesse processo 
incentivando as crianças 
a voltarem às aulas, por-
que a escola sempre foi e 
sempre será o ambiente 
mais seguro.Sabemos que 
a grande transformação 
do mundo vai se dar atra-
vés da educação. Teixeira 
Soares avança em todas 
as esferas e não poderia 
ser diferente na educação. 
Vamos em frente que é 
para frente que se anda”, 
diz Lula.

As aulas retornam nos Cmeis e escolas municipais de Teixeira Soares
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Prefeitura Municipal
de Irati

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

VACINAÇÃO

A importância de tomar a vacina 

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Todas as vacinas 
disponíveis no Brasil 
são distribuidas de 
forma gratuita pelo 
SUS

ESTHER KREMER

Todas as vacinas são 
importantes, seguras e 
eficazes, são também uma 
poderosa medida de pre-
venção a diversas doenças 
graves que se não forem 
tratadas podem levar a 
morte. 

A grande maioria das 
doenças que são preveni-
das por vacinas podem ser 
transmitidas por contato 
com objetos infectados ou 
quando a pessoa doente 
espirra, tosse ou fala e 
expele gotículas de saliva 
em lugares onde outras 
pessoas podem encostar. 
Assim, o vírus se espalha 
de uma forma mais rápi-
da entre os que não estão 
vacinados. 

Atualmente,  o vírus 
que mais está matando 
pessoas no mundo é o co-
ronavírus e pode ser pre-
venido com a vacinação, 
distanciamento social, uso 
de álcool gel e máscara.
Todas as vacinas para a Co-
vid-19 são aprovadas pela 
ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e 
quando são injetadas no 
corpo automaticamente 
começam a desenvolver no 
organismo uma imunida-
de capaz de reduzir os da-
nos da doença. É verdade 
que cada vacina tem uma 

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

eficácia diferente, mas 
todas funcionam e foram 
testadas, portanto, não é 
o momento para escolher 
qual  vacina tomar, o mais 
importante é ficar imuni-
zado e continuar com as 
medidas de prevenção.

A gripe (Influenza) é 
um vírus que sempre exis-
tiu, mas também pode ser 
prevenida com a vacina-
ção, isto ajuda também 
a facilitar o diagnóstico 
para coronavírus. É essen-
cial manter a carteirinha 
de vacinação atualizada e 
aos sinais dos primeiros 
sintomas gripais, procu-
rar ajuda médica.

As vacinas disponíveis 
no Brasil são fornecidas 
pelo SUS de forma gratui-
ta e basta ficar atento no 
calendário de vacinação 
do seu município e espe-
rar a sua vez. Lembre-se, 
tomar a vacina não prote-
ge apenas você, mas, sim, 
todas as pessoas que você 
ama. 

CORONAVÍRUS é uma família de vírus que causa problemas 
respiratórios. O agente causador da PANDEMIA 

foi descoberto no início de 2019 na CHINA, 
e rapidamente se espalhou pelo mundo. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
nomeou a doença como COVID-19.

Entre os SINTOMAS mais comuns estão FEBRE, 
TOSSE e falta de ar. A OMS  cita como forma de prevenção o uso de 

ÁCOOL gel, higiene das mãos, ambientes bem arejados e 
o DISTANCIAMENTO social, evitando aglomerações.

A melhor forma de combater o vírus é tomando a VACINA, que o 
SUS disponibiliza gratuitamente para toda a população.
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JAQUELINE LOPES 

Parada há mais de 10 anos, 
a obra do Centro Cultural De-
nise Stoklos, o teatro de Irati, 
ainda não tem previsão de ser 
concluída. Agora, a Prefeitura 
criou uma enquete para saber 
a opinião popular sobre a 
construção. Se termina como 
teatro ou utiliza para outra 
finalidade. A discussão trouxe 
à tona como está a situação da 
construção.

A obra é do Governo do 
Estado. E a prefeitura cedeu 
o terreno para a construção. 
Irati foi escolhido pelo gover-
nador da época, Roberto Re-
quião, para receber o Teatro, 
porém com a saída do gover-
no para disputar as eleições, 
e outras gestões, a obra não 
teve mais movimentação des-
de que a construtora desistiu 

INFRAESTRUTURA 

Enquete discute finalidade 
da obra do teatro em Irati
Intuito é saber a 
opinião popular 
sobre o assunto. 
Cidadão pode votar 
no site da Prefeitura

Luiza Fillus, professora 
aposentada: “Eu entendo que 

o Centro Cultural deve ser 
concluído, mas também sou 
a favor 100% de qualquer 

atividade que se refira a saúde. 
Naquele espaço, temos a 

estrutura praticamente pronta 
e nós necessitamos de ter cursos 

de arte, temos a Unicentro 
que pode fazer um trabalho 

maravilhoso dentro do teatro, da 
música, do cinema. Irati merece 
um espaço como esse. Também 

merece saúde, mas aquele 
espaço é do teatro”. 

em 2011. 
São cerca de 11 mil m² de 

área, e o espaço construído é 
de, aproximadamente, cinco 
mil m², Foram investidos, 
no primeiro momento, R$ 5 
milhões.  A prefeitura está 
em discussão com o Governo 
do Estado e o Tribunal de 
Contas para dar finalidade à 
obra. “Nós queremos saber a 
opinião da população. Qual 
é a destinação do prédio, se 
faremos a obra como teatro, 
usamos para a cultura ou 
para outro setor, mas, para 

Enezito Ruppel, empresário: 
“Acho que de qualquer maneira, 
seja estado ou município, aquele 
imóvel deve ser utilizado. É um 

projeto arquitetônico muito 
bonito para estar parado 

desta maneira. Nós, na época 
da Fundação Denise Stoklos, 
torcíamos muito para que o 

estado terminasse aquilo e fosse 
um teatro de referência para 
a região. A Prefeitura poderia 
utilizar o local para um espaço 
administrativo. Hoje, o CAM 

está em estado precário, aquele 
imóvel poderia ser usado para 
as Secretarias, e diminuir as 

despesas. Consequentemente, 
teríamos um espaço bonito na 

entrada da cidade”. 

isso, precisamos ter um res-
paldo da população iratiense, 
o que pensa e acha de fazer-
mos a alteração desse objeto 
que foi feito o convênio lá 
atrás, na construção”, disse o 
secretário de Planejamento, 
João Almeida.

A Prefeitura já tentou ou-
tras opções, pois querem que 
seja utilizado pela população. 
“O que nós temos que fazer é 
terminar a obra, seja como 
teatro, como prédio de saú-
de, esportivo, cultural, mas 
temos que terminar, porque é 

Rafael Ruteski, diretor e 
professor do Sesi Irati: “Sou a 

favor que a obra seja terminada 
como teatro, porque a cultura 

traz muitos benefícios. Essa obra 
foi um presente para Irati do 
governador da época para o 

centenário. É importante, não só 
para Irati, mas para o Paraná, 

visto que nós temos uma cultura 
muito rica no Centro Sul. Essa 
obra, financeiramente, é capaz 
de se retroalimentar, de servir 
para locações de formaturas 
e grandes espetáculos, como 

também a própria Unicentro já 
colocou com o curso de Artes 

Cênicas, e isso vai valorizar ainda 
mais”. 

um cartão postal negativo da 
nossa cidade logo na entrada 
do município e já se tornou 
marco histórico”, conclui 
Almeida. 

A nossa reportagem en-
trou em contato com o Go-

Estela Mara Rosa, presidente da 
ADCSUL: “Penso que a obra do 
Teatro poderia se transformar 
em um Centro de Convenções 

com espaços variados para 
sediar eventos, feiras, congressos, 

incluindo, obviamente, espaço 
para apresentação de peças 

teatrais, mas que seja um local 
vivo, e há muitos bons exemplos 

destes espaços. Quem sabe 
caberia uma ou outra Secretaria 
e até um local para informações 
turísticas, já que está situado na 
entrada da cidade. Importante é 
dar vida e movimento à obra”.

verno do Estado, mas não teve 
resposta até o fechamento 
desta edição. 

UNICENTRO 
Em 2012, a obra foi cedida 

para a Universidade Estadual 
do Centro Oeste (Unicentro), 
campus Irati, por meio de 
uma Lei, e tinha como obje-
tivo a finalização do espaço, 
em um prazo de 36 meses, 
prorrogado para mais 36, no 
caso seis anos para a conclu-
são. De acordo com o reitor da 
Unicentro campus Irati, Fábio 
Hernandes, eles analisaram 
o que a universidade fez para 
buscar recursos que pudes-
sem finalizar a obra, além 
disso, quais os benefícios que 
o espaço poderia trazer a co-
munidade. 

A Unicentro programou 
incluir o curso de Artes Cê-
nicas para o campus, que 
poderia utilizar o espaço. Na 
época em que foi cedida para 
a universidade, o valor para 
finalizar a obra era de R$ 5 mi-
lhões. Segundo Hernandes, 
por meio da Unidade Gestora 
do Fundo Paraná (UGF) foram 
conseguidos R$ 1,5 milhão, e 
mais de R$ 3,7 milhões pela 
universidade. “Pelo porte da 
obra, iríamos repassar esse 
valor ao Paraná Edificações 
para que fosse finalizada, 
mas, desde então, o governo 
não repassou. A Secretaria 
da Fazenda, da época, não 
disponibilizou, por mais que 
os órgãos tenham viabilizado 
esse valor aproximado de R$ 

Herculano Batista Neto, 
presidente da ALACS: “Sempre 

defendi e vibrei com aquele 
espaço ser o Centro Cultural, que 
teria oficinas para aprendizado. 

Seria um centro que atrairia 
toda a região. Nós, talvez, 

pudéssemos, com isso, retomar 
uma identidade aqui em Irati 

olhando o lado cultural. Sempre 
vou defender a ideia de que seja 
um centro cultural. Vamos fazer 
todos os esforços, se não uma 

entidade pública assumir, que seja 
particular, mas que se cumpra o 

que se sonhou, que ali seja voltado 
para o lado cultural”.  

Leonardo Barroso, jornalista 
e presidente do Conselho 

Municipal de Cultura de Irati: 
"Em primeiro lugar, existe 

um erro comum de chamar 
o espaço de 'Teatro', o que é 
compreensível pelo fato de 
que a obra leva o nome da 
Denise Stoklos. No entanto, 
sem qualquer demérito à 

importância das Artes Cênicas, 
é preciso mencionar que um 

Centro Cultural abrange uma 
gama de atividades que vai além 
do Teatro. Tratando-se de um 

espaço que já esteve relacionado 
à Unicentro, fica evidente que 

ao menos no setor da Educação 
- que em geral é tratado 

como prioridade nos Planos de 
Gestão - ele também teria sua 
relevância, para a realização 
de atividades como cursos, 

palestras, oficinas, exposições, 
entre muitos outros”. 

5 milhões, quem autoriza é a 
Secretaria de Fazenda o que 
não aconteceu. Assim, não 
houve o repasse dos orçamen-
tos”, comenta o reitor. 

Agora, necessita que a 
obra seja licitada e finaliza-
da, e é preciso terminar todo 
o projeto. De acordo com os 
documentos que a univer-
sidade possui, são cerca de 
R$ 20 milhões para finalizar 
toda a obra do Teatro. “É um 
valor significativo e, neste 
sentido, a Unicentro não 

tem logrado êxito”, disse o 
reitor.

“Acredito que a gente 
possa ter, no futuro, a pos-
sibilidade da concretização 
do curso de Artes Cênicas e, 
obviamente, se a tiver uma 
parceria com a Prefeitura, 
ceder esse espaço para estar 
lá com os nossos estudantes 
e fazer festivais de música, 
teatro e trazer mais próximo 
da cidade”, comenta. 

Obra do Centro Cultural Denise Stoklos está parada desde 2011, e a Prefeitura de Irati quer a opinião da população no que fazer com o espaço
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OPINIÕES 
A nossa reportagem 

fez uma enquete no 
Instagram para saber a 
opinião dos nossos lei-
tores. O resultado par-
cial é de que 67% prefe-
rem que seja utilizada 
para outra finalidade, já 
33% querem que a obra 
seja concluída como Te-
atro. Foram 501 votan-
tes. Já na enquete feita 
no site, com 63 pessoas, 
a grande maioria, 57% 
também querem que 
tenha outra finalidade 
para a obra. Os outros 
43% querem que termi-
ne como teatro. 

Também coletamos 
algumas opiniões da co-
munidade que defendem 
o ponto de vista sobre o 
assunto, e estão espalha-
das na página.
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

As crianças comumente 
apresentam infecções de 
vias aéreas superiores, sendo 
as mais frequentes otites, 
amigdalites e sinusites.  Mui-
tos fatores podem desenca-
dear estas infecções, sem os 
mais comuns; quadros virais, 
transmissão uma criança 
para outra, anatomia própria 
da criança, alergias, respirar 
pela boca, a falta do aleita-
mento materno, frequência 
em creches ou entrada pre-
coce na escola, em casos mais 
raros deve-se a distúrbios da 
imunidade.

OTITES MÉDIAS:
As otites médias são muito 

comuns em crianças até por 
volta dos 6 anos de idade. 
Isso deve-se à própria ana-
tomia da criança. A orelha 
média comunica-se com o 
nariz, através de um pequeno 
ducto que se chamado tuba 
auditiva. Nas crianças esta 
apresenta uma posição mais 
horizontal, o que favorece as 
infecções (Figura).

Alguns fatores predis-
põem as crianças às otites 
médias, como a obstrução 
nasal, respiração pela boca, 
desmame do aleitamento 
precoce, e principalmente a 
falta dele e ainda a iniciação 
na vida escolar ou mesmo na 
s creches antes dos 2 anos de 
idade.

Os sintomas das otites 
médias agudas são bem mar-
cantes, com febre em geral  

OUVIDO

Otites, entenda o que pode causar 
e quais são os tratamentos
Os sintomas das 
otites médias agudas 
são bem marcantes, 
com febre em geral e 
dor intensa

e dor intensa, que nos bebês 
apresenta-se como irritabi-
lidade e choro geralmente 
acompanhados de febre.  O 
tratamento depende sempre 
da avaliação médica quem 
vai definir se será necessário 
tratamento com antibióticos 
ou não.  Os sinais sugestivos 
de uma otite média aguda 
podem variar de acordo com 
a idade.

ALERTAS E SINAIS:
Recém-nascidos e lacten-

tes:
• Choro, irritabilidade;
• Febre;
•  Vômitos;
• Drenagem de secre-

ção do ouvido.
Pré escolar
• Dor de ouvido inten-

sa;
• Sinais de desequilí-

brio;
• Náuseas e vômitos;
• Drenagem de secre-

ção no ouvido;
• Febre.

Escolares e adolescentes
• Dor intensa;
• Sensação de pressão 

no ouvido;
• Vertigem ou sinto-

mas de desequilíbrio;
• Diminuição da audi-

ção;
• Febre.
Todas as crianças devem 

ser reavaliadas, algumas se-
manas após um quadro agu-
do, pois pode haver perma-
nência das secreções na ore-
lha média e, portanto, levar a 
algum déficit da audição.

A otite média secretora 
é uma situação de especial 
atenção. Trata-se de um qua-
dro: silencioso, onde o sinto-
ma principal é a perda auditi-
va leve a moderada, que rara-
mente é referida pela própria 
criança. Nesta condição a 
orelha média permanece com 
secreção por várias semanas, 
sendo seus fatores desenca-
deantes os mesmos acima, 
acrescentando-se também 

as desarmonias da estrutura 
craniofacial.

Como se disse, o sintoma 
principal é a perda auditiva 
sendo potencialmente devas-
tadora, na faixa de aquisição 
da fala, aumento os vocabulá-
rio e alfabetização. Os pais de-
vem estar atentos a sintomas 
de perda auditiva.

Sintomas de perda auditi-
va na otite secretora:

• Atraso no desenvolvi-

mento da fala;
• Trocas de fonemas 

persistente;
• Pedir para aumentar 

o som da TV ou ficar próximo 
desta;

• Entende mal novas 
palavras;

• Troca fonemas na 
fala ou troca letras na escrita;

• Frequentemente 
pede para se repetir o que se 
fala.

O diagnóstico deve ser 
feito logo que se suspeite, 
através dos sintomas men-
cionados, cabendo ao médico 
solicitar exames que avaliem 
o grau de perda auditiva e 
assim, determinar o melhor 
tratamento.

O tratamento pode ser 
clínico, com medicamentos 
e nos casos mais refratários 
deve-se indicar o tratamento 
cirúrgico onde é feita uma 
pequena incisão no tímpano, 
para aspirar as secreções ou 
não optar pela colocação de 
um tubo de ventilação.

As otites crônicas ou su-
purativas são situações mais 
crônicas, onde há supuração 
de secreção purulenta pelas 
orelhas, de forma frequente.  
Estas situações levam tam-
bém a alterações auditivas e 
são mais graves. Neste grupo 
incluem-se as otites coleste-
atomatosas ou colesteatoma 
e seu tratamento é cirúrgico.

A otite média secretora é uma situação de especial atenção e trata-se de um quadro silencioso
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A nossa

facilita as suas vendas.
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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 
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Acesse
sicredi.com.br/maquinadecartoes 
para saber mais.

ESTHER KREMER E SUBRASI

No ano de 2021, o Clube 
7 comemora 100 anos de 
história, localizado na Rua 
15 de novembro, em Irati, o 
local carrega em suas raízes 
os relatos de trabalhadores 
e moradores ucranianos do 
município. 

A sociedade foi fundada 
em 27 de agosto de 1921 por 
um grupo de trabalhadores 
ucranianos e moradores de 
Irati, que em comum acor-
do buscaram homenagear 
um poeta ucraniano, Taras 
Schevtchenko, e,  por unani-
midade, com seu nome ba-
tizaram a sociedade, assim 
composta em sua primeira 
diretoria com Valdomiro 
Kozakevicz como presiden-
te, Gregório Leuch como 
secretário e o tesoureiro  
Joaquim Demczuk. 

Em 11 de maio de 1923, o 
nome da sociedade foi alte-
rado para "Sociedade Club 
dos Operários Ukraínos", 
tendo como presidente 
Constantino Odreski. Em 24 
de setembro de 1933, houve 
uma nova mudança, agora 
para "União Ukraína Pros-
swita", sendo o presidente 
Matias Colicheski. Em 26 de 

IRATI

Clube 7 comemora 100 anos
Em 2021, também 
é comemorado 130 
anos da imigração 
ucraniana no Brasil

junho de 1938, sua denomi-
nação passou a ser "Socie-
dade Agrícola Instrutiva de 
Irati", e o presidente passou 
a ser Estanislau Kolosso-
vski. Na data de 26 de janei-
ro de 1947, a denominação 
da sociedade passou por 
outra mudança "Sociedade 
Recreativa Beneficente 7 de 
setembro" sendo presiden-
te Walter Bakaus. Em 22 de 
abril de 1956, a sociedade 
foi alterada, passando a 
denominação para: "União 
Agrícola Instrutiva - Filial 
de Irati", tendo como repre-
sentante Matias Colicheski. 
Esta substituiu a "União 
Recreativa Beneficente 7 
de setembro" e incorporou 
o patrimônio e sócios da 
mesma e, na qualidade e 

filial da União Agrícola 
Instrutiva, com sede cen-
tral em Curitiba, capital do 
Estado do Paraná, passou 
a obedecer a disposições 
estatutárias da matriz.

O clube se tornou uma 
entidade de direto privado, 
com autonomia adminis-
trativa e financeira. A so-
ciedade não tem fins lucra-
tivos e tem por finalidade a 
congregação cívica, moral 
e intelectual, preservando 
também a cultura ucraíno-
-brasileira, recreativa e 
esportiva.

Atualmente, o local con-
ta com uma cancha de bo-
cha, que foi feita em 2010, 
com doações de membros 
da sociedade. O clube tam-

bém sedia competições de 
bocha no município, se 
tornando uma referência 
no esporte. Não são feitos 
apenas campeonatos de 
bocha, mas também de ca-
nastra, truco, tênis de mesa 
e os bingos.

A gastronomia do es-
paço também se tornou 
referência no município de 
Irati e na região, com a tra-
dicional feijoada, feita aos 
sábados, o carneiro assado, 
o perohê e a dobradinha. 

Outro ponto importante 
na história do Clube 7 é a 
presença das mulheres, 
com o apoio da Sociedade 
ao grupo da terceira idade, 
elas passaram a utilizar o 
espaço para campeonatos 

de canastra, bocha, tênis 
de mesa e o bingo. 

O secretário, Antonio 
Alceu Jacopetti, relata que 
o Clube 7 marcou muito o 
município de Irati e que to-
das as histórias não cabem 
em apenas um breve relato. 
“A nossa ideia este ano é 
fazer uma revista para va-
lorizar toda história, pois 
tudo que a gente acaba 
contando é o mínimo, tem 
muito mais”, disse. 

O ano de 2021 tem es-
pecial importância para 
o relacionamento entre o 
Brasil e a Ucrânia, neste 
ano, a comunidade ucra-
niana comemora o 130º 
aniversário  da chegada 
dos primeiros imigrantes 
ucranianos ao Brasil. Na 
bagagem, as famílias le-
varam, além de esperança 
de encontrarem naquele 
longínquo e desconhecido 
país melhores condições 
de vida, elementos da tra-
dicional e histórica cultura 
ucraniana. Da culinária 
à pintura, do folclore às 
vestimentas festivas, da 
religião ao idioma, muitos 
foram os aspectos da Ucrâ-
nia que ao longo dos anos 
se incorporaram à vida bra-
sileira. Passados 130 anos, 
os descendentes das pri-
meiras famílias continuam 
a preservar as tradições de 
seus antepassados, hoje, 
plenamente parte do pa-
trimônio cultural do Brasil.
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O clube foi fundado em 27 de agosto de 1921 com o nome de Taras Schevtchenko
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Prefeitura Municipal de Rio Azul
AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conheci-
mento dos interessados, 
que se encontra aberto 
Pregão ELETRÔNICO, nº. 
71/2021, do tipo menor 
preço por item, com data 
de abertura para o dia 09 
de setembro de 2021, às 
08h30min, cujo objeto é 
o AQUISIÇÃO DE DOIS 
VEÍCULO ZERO KM, 
AMBULÂNCIA TIPO B 
E VAN DESTINADOS A 
SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE, através 
da plataforma eletrônica 
BLL. O início de aco-
lhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a 
partir das 13h30min do dia 
27/08/2021 às 08h30min 
do dia 9/09/2021, início da 
fase de lances às 09;00 
do dia 09/09/2021. O Edi-
tal e demais informações 
encontram-se disponíveis 
na sede da Prefeitura 
Municipal de Rio Azul-PR, 
no Departamento de Lici-
tações, situado à Rua Gui-
lherme 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 27 de 
agosto de 2021.

Rio Azul, 26 de agosto de 
2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conheci-
mento dos interessados, 
que se encontra aberto 
o Pregão Presencial, nº. 
72/2021, do tipo menor 
preço por ITEM, com 
data de abertura para 
o dia 09 de setembro 
de 2021, às 13 h e 30 
minutos, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÕES 
FUTURAS E PARCE-
LADAS DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PERFU-
RAÇÃO E DETONAÇÃO 
DE ROCHA. 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, 
das 07h e 45min às 11h e 
45min e das 13h às 17h 
e no endereço eletrônico 
http://www.rioazul.pr.gov.
br/licitacao a partir do dia 
27 de agosto de 2021.
Rio Azul, 26 de agosto de 
2021.
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICI-
TAÇÃO
DISPENSA DE LCITAÇÃO  
Nº 54/2021 – 
OBJETO: LICENÇA 
PARA UTILIZAÇÃO DE 
SOFTWARE NA ÁREA 
PREVIDENCIÁRIA
FAVORECIDO:  COPPINI 
& CIA LTDA - EPP
CNPJ.: 08.729.009/0001-
40
Embasamento legal 
Art 24,  inciso II, da Lei 
8.666/93.
Rio Azul, 23 de Agosto de 
2021.
(a) LEANDRO JA-
SINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRA-
TO  068/2021
CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: COPPINI 
& CIA LTDA - EPP
CNPJ.: 08.729.009/0001-
40

VALOR: R$ 7.620,00 (Sete 
Mil, Seiscentos e Vinte 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO 
DO CONTRATO: De 
23/08/2021 à 22/08/2023.
ASSINATURA:  23/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MOACIR COPPINI
Representante

RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO
RESULTDO DE PREGÃO 
ELETRONICO  Nº 48/2021 
– 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÕES FUTURAS E 
PARCELADAS, RECARGA 
E RETESTE DE EXTIN-
TORES PARA TODAS AS 
SECRETARIAS MUNICI-
PAIS E VEÍCULOS
FAVORECIDO:  A. R. LICI-
TAÇÕES LTDA
CNPJ.: 39.741.862/0001-
00
FAVORECIDO EXTIM-
PLUS MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO EIRELI
CNPJ.: 21.187.080/0001-
06
FAVORECIDO : EXTIM-
PLUS MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO EIRELI
CNPJ.: 21.187.080/0001-
06
Rio Azul, 17 de Agosto de 
2021.
(a) LEANDRO JA-
SINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0118/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: A. R. LICI-
TAÇÕES LTDA
CNPJ.: 39.741.862/0001-
00
VALOR: R$ 46.409,20 
(Quarenta e Seis Mil, Qua-
trocentos e Nove Reais e 
Vinte Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 17/08/2021 à 
16/08/2022.
ASSINATURA:  17/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)WILLIAM RAFAEL DA 
COSTA DE LIMA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0119/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: EREMAS-
TER DISTRIBUIDORA DE 
FERRAGENS E FERRA-
MENTAS LTDA
CNPJ.: 37.278.673/0001-
18
VALOR: R$ 6.999,30 (Seis 
Mil, Novecentos e Noventa 
e Nove Reais e Trinta 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 17/08/2021 à 
16/08/2022.
ASSINATURA:  17/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIANE JAGUSESKI 
ARCEGO
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0120/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: EXTIM-
PLUS MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO EIRELI
CNPJ.: 21.187.080/0001-
06
VALOR: R$ 30.180,00 
(Trinta Mil, Cento e Oitenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 17/08/2021 à 
16/08/2022.
ASSINATURA:  17/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RODRIGO FRAGOSO
Representante

RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO
RESULTDO DE PREGÃO 
ELETRONICO  Nº 52/2021 
– 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURAS E PARCE-
LADAS DE MEDICAMEN-
TOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
FAVORECIDO:  CAVALLI 
COM. DE PROD. MEDI-
COS E HOSP. EIRELI EPP
CNPJ.: 32.743.242/0001-
61
FAVORECIDO:  CIRUR-
GICA NOSSA SENHORA 
- EIRELI
CNPJ.: 24.586.988/0001-
80
FAVORECIDO:  DISTRI-
BUIDORA DE MEDICA-
MENTOS PARANA LTDA
CNPJ.: 39.448.478/0001-
14
FAVORECIDO:  DMB - 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS BELTRAO 
EIRELI
CNPJ.: 34.093.466/0001-
09
FAVORECIDO:  EREMED 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 41.340.103/0001-
88
FAVORECIDO:  : EXCLU-
SIVA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 14.905.502/0001-
76
FAVORECIDO:  FLYMED 
COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ.: 25.034.906/0001-
58
FAVORECIDO:  FORCE 
FARMA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS 
LTDA
CNPJ.: 39.749.232/0001-
82
FAVORECIDO:  GRAMS&-
GRAMS LTDA
CNPJ.: 10.448.145/0001-
03
FAVORECIDO: L FERREI-
RA DA COSTA DISTRI-
BUIDORA DE MEDICA-
MENTOS
CNPJ.: 35.250.918/0001-
73
FAVORECIDO:  L FERREI-
RA DA COSTA DISTRI-
BUIDORA DE MEDICA-
MENTOS
CNPJ.: 35.250.918/0001-
73
FAVORECIDO:  NOVASUL 
COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ.: 14.595.725/0001-
84
FAVORECIDO:  PHARMA-
LOG PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
CNPJ.: 13.485.130/0001-
03
FAVORECIDO:  PONTA-
MED FARMACEUTICA 
LTDA
CNPJ.: 02.816.696/0001-
54
FAVORECIDO:  RG2S 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 31.905.076/0001-
90
FAVORECIDO:  SANTO 
REMEDIO COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO-
-HOSPITALAR EIRELI
CNPJ.: 28.643.008/0001-
95
FAVORECIDO:  SIGEL 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 27.191.294/0001-
32
FAVORECIDO:  SOMA/PR 

COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ.: 00.656.468/0001-
39
FAVORECIDO: TOLESUL 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTO LTDA
CNPJ.: 35.959.514/0001-
53
Rio Azul, 24 de Agosto de 
2021.
(a) LEANDRO JA-
SINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0128/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: CAVALLI 
COM. DE PROD. MEDI-
COS E HOSP. EIRELI EPP
CNPJ.: 32.743.242/0001-
61
VALOR: R$ 47.850,00 
(Quarenta e Sete Mil, 
Oitocentos e Cinquenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GIOVANA CAVALLI 
RONQUI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0129/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: CIRUR-
GICA NOSSA SENHORA 
- EIRELI
CNPJ.: 24.586.988/0001-
80
VALOR: R$ 67.666,79 
(Sessenta e Sete Mil, Seis-
centos e Sessenta e Seis 
Reais e Setenta e Nove 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RENAN DIEGO RODRI-
GUES SALLA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0130/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: DISTRI-
BUIDORA DE MEDICA-
MENTOS PARANA LTDA
CNPJ.: 39.448.478/0001-
14
VALOR: R$ 94.468,00 
(Noventa e Quatro Mil, 
Quatrocentos e Sessenta e 
Oito Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANTONIO SERGIO 
BORGES JUNIOR 
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0131/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: DMB - 

DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS BELTRAO 
EIRELI
CNPJ.: 34.093.466/0001-
09
VALOR: R$ 14.380,00 
(Quatorze Mil, Trezentos e 
Oitenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALEX BERTULINI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0132/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: EREMED 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 41.340.103/0001-
88
VALOR: R$ 451,50 (Qua-
trocentos e Cinqüenta e 
Um Reais e Cinqüenta 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CRISTIANE PAULA 
ZAMBONI POLIS
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0133/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: EXCLU-
SIVA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 14.905.502/0001-
76
VALOR: R$ 6.450,00 
(Seis Mil, Quatrocentos e 
Cinqüenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ROSMARI BEZ BIAN-
CHI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0134/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: FLYMED 
COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ.: 25.034.906/0001-
58
VALOR: R$ 11.280,00 
(Onze Mil, Duzentos e 
Oitenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RICARDO ALEXANDRO 
SALOMONI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0135/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01

CONTRATADA: FORCE 
FARMA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS 
LTDA
CNPJ.: 39.749.232/0001-
82
VALOR: R$ 69.583,00 
(Sessenta e Nove Mil, 
Quinhentos e Oitenta e 
Três Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LILIAN GABRIELA DE 
CASTRO MIRANDA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0136/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: GRAMS&-
GRAMS LTDA
CNPJ.: 10.448.145/0001-
03
VALOR: R$ 190.563,98 
(Cento e Noventa Mil, 
Quinhentos e Sessenta e 
Três Reais e Noventa e 
Oito Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)INGRID RUTH HEGELE 
GRAMS
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0137/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: L FERREI-
RA DA COSTA DISTRI-
BUIDORA DE MEDICA-
MENTOS
CNPJ.: 35.250.918/0001-
73
VALOR: R$ 54.340,00 
(Cinqüenta e Quatro Mil, 
Trezentos e Quarenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUCAS FERREIRA DA 
COSTA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0138/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: NOVASUL 
COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ.: 14.595.725/0001-
84
VALOR: R$ 41.895,00 
(Quarenta e Um Mil, Oito-
centos e Noventa e Cinco 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JACILDE TONIN
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0139/2021

CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: PHARMA-
LOG PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
CNPJ.: 13.485.130/0001-
03
VALOR: R$ 111.000,00 
(Cento e Onze Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALEXANDRE MAGNO 
BAREA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0140/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: PONTA-
MED FARMACEUTICA 
LTDA
CNPJ.: 02.816.696/0001-
54
VALOR: R$ 142.125,00 
(Cento e Quarenta e Dois 
Mil, Cento e Vinte e Cinco 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FERNANDO PARU-
CKER DA SILVA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0141/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: RG2S 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 31.905.076/0001-
90
VALOR: R$ 29.437,00 (Vin-
te e Nove Mil, Quatrocen-
tos e Trinta e Sete Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)NARCISO JOSE RON-
SANI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0142/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: SANTO 
REMEDIO COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO-
-HOSPITALAR EIRELI
CNPJ.: 28.643.008/0001-
95
VALOR: R$ 64.354,00 
(Sessenta e Quatro Mil, 
Trezentos e Cinqüenta e 
Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VÂNIA SZYMANSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0143/2021
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CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: SIGEL 
DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 27.191.294/0001-
32
VALOR: R$ 28.640,00 
(Vinte e Oito Mil, Seiscen-
tos e Quarenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 
à 23/08/2022.
ASSINATURA:  
24/08/2021
FORO: Comarca de 
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RENATA SILVA ALVES
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0144/2021
CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: SOMA/
PR COMERCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES 
LTDA
CNPJ.: 00.656.468/0001-
39
VALOR: R$ 177.000,00 
(Cento e Setenta e Sete 
Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 
à 23/08/2022.
ASSINATURA:  
24/08/2021
FORO: Comarca de 
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARELO LAPINSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0145/2021
CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: TOLESUL 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTO LTDA
CNPJ.: 35.959.514/0001-
53
VALOR: R$ 32.874,00 
(Trinta e Dois Mil, Oitocen-
tos e Setenta e Quatro 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 
à 23/08/2022.
ASSINATURA:  
24/08/2021
FORO: Comarca de 
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SIMONE POZZEBON
Representante
RESULTADO DE LICI-
TAÇÃO
RESULTDO DE PRE-
GÃO ELETRONICO  Nº 
55/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PAR-
CELADAS DE MATERIAIS 
ODONTOLOGICOS PARA 
A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE
FAVORECIDO:  DEN-
TAL HIGIX PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS ME-
DICOS HOSPITALARES 
EIRELI EPP
FAVORECIDO H.F.E. CO-
MERCIO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ.: 21.153.043/0001-
87
FAVORECIDO HOR-
TOPLUS PRODUTOS 
ODONTOLOGICO E HOS-
PITALARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-
08
FAVORECIDO M.TESTA 

CONFECCAO ME
CNPJ.: 23.829.339/0001-
09
FAVORECIDO MAJ LAB 
COMERCIO E MANUTEN-
ÇAO DE EQUIPAMENTOS 
PARA LABORATORIO 
LTDA - EPP
CNPJ.: 00.467.916/0001-
56

Rio Azul, 24 de Agosto de 
2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0146/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: DENTAL 
HIGIX PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI 
EPP
CNPJ.: 26.240.632/0001-
16
VALOR: R$ 108.725,15 
(Cento e Oito Mil, Setecen-
tos e Vinte e Cinco Reais e 
Quinze Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 25/08/2021 à 
24/08/2022.
ASSINATURA:  25/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FRANCISCO  FEITOSA 
DE MATOS 
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0147/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: H.F.E. CO-
MERCIO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ.: 21.153.043/0001-
87
VALOR: R$ 2.575,00 (Dois 
Mil, Quinhentos e Setenta 
e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 25/08/2021 à 
24/08/2022.
ASSINATURA:  25/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANTONIO TONIN
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0148/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: HORTO-
PLUS PRODUTOS ODON-
TOLOGICO E HOSPITA-
LARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-
08
VALOR: R$ 64.870,73 
(Sessenta e Quatro Mil, Oi-
tocentos e Setenta Reais e 
Setenta e Três Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 25/08/2021 à 
24/08/2022.
ASSINATURA:  25/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCELO BRANDALI-
SE ZANINI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0149/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 

AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: M.TESTA 
CONFECCAO ME
CNPJ.: 23.829.339/0001-
09
VALOR: R$ 898,00 (Oito-
centos e Noventa e Oito 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 25/08/2021 à 
24/08/2022.
ASSINATURA:  25/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARINA TESTA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0150/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: MAJ LAB 
COMERCIO E MANUTEN-
ÇAO DE EQUIPAMENTOS 
PARA LABORATORIO 
LTDA - EPP
CNPJ.: 00.467.916/0001-
56
VALOR: R$ 11.765,40 
(Onze Mil, Setecentos e 
Sessenta e Cinco Reais e 
Quarenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 25/08/2021 à 
24/08/2022.
ASSINATURA:  25/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MICHEL AOUNI NAS-
SER
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0151/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: VALE CO-
MERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITA-
LARES
CNPJ.: 32.635.445/0001-
34
VALOR: R$ 5.783,85 (Cin-
co Mil, Setecentos e Oiten-
ta e Três Reais e Oitenta e 
Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 25/08/2021 à 
24/08/2022.
ASSINATURA:  25/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)BRUNO TAINAN PAES 
DA SILVA
Representante

RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO
RESULTDO DE PREGÃO 
ELETRONICO  Nº 59/2021 
– 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PAR-
CELADAS DE MATERIAIS 
PARA MANUTENÇÃO E 
CERCAS E PRODUTOS 
PARA NUTRIÇÃO E 
SANIDADE ANIMAL PARA 
AS COMUNIDADES FAXI-
NALENSES
FAVORECIDO:  ALES E 
ALES LTDA ME
CNPJ.: 00.783.052/0001-
81
FAVORECIDO CASA DO 
BOI PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS EIRELI EPP
CNPJ.: 03.716.644/0001-
79
FAVORECIDO DEMBINSKI 
E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-
05
FAVORECIDO : VERONEZ 
COMERCIO DE PRODU-
TOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ.: 41.413.110/0001-
62
 FAVORECIDO : TYSKI & 
MACHOVSKI LTDA ME 
CNPJ.: 33.460.679/0001-
50 
FAVORECIDO : VETSUL 
COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS EIRELI
CNPJ.: 28.591.670/0001-
49
Rio Azul, 24 de Agosto de 
2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0121/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: ALES E 
ALES LTDA ME
CNPJ.: 00.783.052/0001-
81
VALOR: R$ 5.148,00 (Cin-
co Mil, Cento e Quarenta e 
Oito Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SILVANO ALES
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0122/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: CASA DO 
BOI PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS EIRELI EPP
CNPJ.: 03.716.644/0001-
79
VALOR: R$ 3.576,00 (Três 
Mil, Quinhentos e Setenta 
e Seis Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DENISE LONDE RABE-
LO TAVEIRA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0123/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: DEM-
BINSKI E MIKOSKI LTDA 
ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-
05
VALOR: R$ 4.765,50 
(Quatro Mil, Setecentos e 
Sessenta e Cinco Reais e 
Cinquenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALTEVIR AUGUSTO 
DEMBINSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0124/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: TYSKI & 
MACHOVSKI LTDA ME 

CNPJ.: 33.460.679/0001-
50
VALOR: R$ 27.180,00 
(Vinte e Sete Mil, Cento e 
Oitenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SUZELI TYSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0125/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: VERONEZ 
COMERCIO DE PRODU-
TOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ.: 41.413.110/0001-
62
VALOR: R$ 107.697,15 
(Cento e Sete Mil, Seiscen-
tos e Noventa e Sete Reais 
e Quinze Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GUILHERME FRANCIS-
CO VERONEZ
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0126/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: VETSUL 
COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS EIRELI
CNPJ.: 28.591.670/0001-
49
VALOR: R$ 570,00 (Qui-
nhentos e Setenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 24/08/2021 à 
23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALESSANDRO NEPO-
MUCENO ROTA
Representante

RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO
RESULTDO DE PREGÃO 
ELETRONICO  Nº 62/2021 
– 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CON-
TRATAÇÕES UTURAS E 
PARCELADAS DE CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZA-
DO DE ENGENHEIRO DE 
MINAS PARA LICENCIA-
MENTO DAS CASCALHEI-
RAS UTILIZADAS PELO 
MUNICÍPIO
FAVORECIDO:  LINHA 
ZERO ENGENHARIA 
E REPRESENTAÇÕES 
LTDA.
CNPJ.: 00.716.772/0001-
24
Rio Azul, 24 de Agosto de 
2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0127/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: LINHA 
ZERO ENGENHARIA 
E REPRESENTAÇÕES 
LTDA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2021

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 posterio-
res, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal 
40/2021, licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA 
DE PRESENCIAL nº 38/2021, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM.  
OBJETO Contratação de pessoa jurídica para LOCA-
ÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERA-
DOR HABILITADO, TRATOR DE ESTEIRA D6 COM 
OPEREDOR HABILITADO E CAMINHÃO CASSAMBA 
COM MOTORISTA HABILITADO,  para atendimento 
as necessidades da secretaria municipal de obras e 
serviços urbanos.  
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS: até às 
11hrs e 00 min. do dia 08 de setembro de 2021, nas 
dependências da Prefeitura Municipal de Guamiranga, 
Departamento de Licitações e Compras. 
ENTREGA DOS ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02 ABER-
TURA E JULGAMENTO: às 13:30 horas, do dia 08 de 
setembro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de 
Guamiranga. 
Para as empresas não cadastradas no setor de 
cadastro da Prefeitura, as interessadas em participar 
do certame, deverão cadastrar-se até as 17h00min do 
terceiro dia útil anteriores 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 25 de agosto de 2021.

EDERSON A. BELEDELI
PREGOEIRO
Portaria 140/2021

CNPJ.: 00.716.772/0001-24
VALOR: R$ 52.200,00 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 24/08/2021 à 23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JORGE ALBERTO PEREIRA
Representante

RESULTADO DE LICITAÇÃO
RESULTDO DE PREGÃO ELETRONICO  Nº 66/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MATICA COM SOBRAS DE RECURSO DE TRANSFE-
RENCIA ESPECIAL
FAVORECIDO:  COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA 
INF IRATY LTDA
CNPJ.: 02.436.214/0001-30
Rio Azul, 24 de Agosto de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  069/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA 
INF IRATY LTDA
CNPJ.: 02.436.214/0001-30
VALOR: R$ 10.751,34 (Dez Mil, Setecentos e Cinquenta 
e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 24/08/2021 
à 23/08/2022.
ASSINATURA:  24/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIANE ALVES DOS SANTOS
Representante

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
KMLIVRE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI torna público que 
irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT, a Licença Prévia de 

Ampliação para ampliação na capacidade de transporte de produtos 
perigosos (combustíveis), situado na Rua Benjamin Constant, 197, 1º 

andar, Município de Irati/PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DE REGULARIZAÇÃO

POSTO POSECOL LTDA torna público que recebeu do IAT - Instituto 
Água e Terra, a Licença Ambiental de Operação de Regularização 
Nº 249404 para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos 

Automotores, situado na Avenida Virgilio Moreira, 1650, Nhapindazal, 
no Município de Irati – PR.

I L Horn Madeiras - ME, torna público que recebeu do órgão ambien-
tal IAT a Licença de Instalação para sua atividade de Indústria de Ma-
deira, localizada na Rua General Carneiro, 194, Centro, Mallet - PR.

I L Horn Madeiras - ME, torna público que irá requerer ao órgão 
ambiental IAT a Licença de Operação para sua atividade de Indústria 
de Madeira, localizada na Rua General Carneiro, 194, Centro, Mallet 

- PR.
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Comemoração em dose dupla! As gêmeas Any Gabrieli e Bruna Letícia Mendes 
comemoraram a chegada de mais um aniversário na segunda-feira (23). Que esta 

data se repita por muitos anos, e que cada vez vocês sejam mais felizes e realizadas. 
Parabéns e muitos anos de vida!!! Filhas de Rangel Mendes e Alessandra Cordeiro.

O pequeno Luiz Miguel Gutervil assoprou sua terceira 
velinha na quarta-feira (25). Que você mantenha sempre 
a pureza e a inocência que hoje carrega, que seu coração 
transborde amor e sua vida seja alegre e divertida, como 

uma brincadeira de criança. Feliz aniversário! 
Filho de Carlos Gutervil e Jussara Zofi ak. 

Registro da fotógrafa Amanda Bozza.

          ator Sergio 
Marone aprovei-
tou a tranqui-
lidade do Virá 
Charme Resort 
para curtir o fi m 
de semana. O 
lugar é um dos 
mais conhecidos 
quando falamos 
de natureza e 
tranquiliade, lo-
calizado em Fer-
nandes Pinheiro.

O

No sábado (28), Juliano de Jesus Kuller da Rocha, 
mais conhecido como “Barba”, comemora mais 

um ano de vida. Que seu caminho seja repleto de 
alegrias e sucesso! Feliz aniversário!!!
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Um sorriso 
contagiante!

Criança é ale-
gria, ternura, 
quando sorri 
então, deixa 
a vida mais 

leve, mais 
alegre. Este 

lindo bebezi-
nho se chama 
Samuel, ele é 

fi lho de  
Diandra e 

Julio. 
Este belo 

registro veio 
das lentes da 

fotógrafa 
Denise 

Moletta.


