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Projeto pioneiro da 4ª Regional de
Saúde é expandido para todo o Paraná
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O PlanificaSUS, projeto da Sesa, que foi desenvolvido
pela 4ª Regional de Saúde e visa a reorganização dos
trabalhos dos profissionais da área, para o atendimento
especializado no público idoso, chegou na segunda fase.
O lançamento oficial aconteceu na quinta-feira (23). O
projeto foi expandido para todas as regiões do Paraná.
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CHARGE |Autoria: Sponholz

Da Apropriação Ilícita dos
Símbolos da Nação

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
PlanificaSUS entra na segunda fase
Nesta semana, aconteceu o lançamento oficial da segunda fase do programa
PlanificaSUS, que iniciou pela 4ª Regional de Saúde, no município de Teixeira
Soares. E agora será expandido para todo
o Paraná. O evento foi promovido pela
Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Houve a assinatura do termo de compromisso com os prefeitos da região, assim como na primeira cerimônia de abertura do projeto, em 2019, que aconteceu
em Teixeira Soares. O projeto pioneiro do
PlanificaSUS teve êxito e conseguiu o que
propunha e os profissionais da 4ª Regional de Saúde de identificar de forma mais
clara quais são os grupos de risco e assim
direcionar as ações para abranger esses
grupos. O Paraná optou pelo cuidado do
idoso, e foi o único no Brasil.
O PlanificaSus é processo de reorganização do trabalho dos profissionais de
saúde, para que possam promover mais
saúde para aqueles que precisam dos
serviços. O projeto é de consolidação da
Rede de Atenção à Saúde, por meio da
implantação da metodologia de Planificação e faz parte de uma proposta do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) em parceria com o Hospital
Israelita Albert Einstein e o Ministério
da Saúde.
O projeto piloto inicialmente foi de-

senvolvido na Região de Irati (4ª Regional
de Saúde), no período de 2019 a 2020, por
meio de apoio técnico do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e
pelo Hospital Israelita Albert Einstein, via
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do Sistema Único de Saúde
(ProadiSUS).
Foram feitos whorshops, oficinas, tutoriais, cursos e várias outras ações. Entre
2019/2020 várias ações foram implementadas com o objetivo de integrar o trabalho
das áreas e profissionais que atuam no
cuidado do idoso, entre elas, a capacitação
de cerca de 900 trabalhadores que fazem o
acolhimento e atendimento ao idoso.
Os resultados da primeira fase foram
positivos e agora a Regional passa a ser
referência no estado no PlanificaSUS. A
segunda etapa será de fortalecer vínculos
com os profissionais da atenção primária
como os trabalhadores da rede ambulatorial, principalmente do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cis/Amcespar). O ponta pé
inicial já foi dado.
A região passa a outro nível com este
projeto, foi pioneira e teve resultados positivos, foi possível esta reorganização dos
trabalhos da saúde, o atendimento será mais
ágil, e o paciente será direcionado no local
que precisa. Somos pioneiros e referência
e quem ganha com tudo isso é a população.

Uma nova prática vem sendo efetivada por políticos e
partidos radicais em âmbito mundial, ou seja, apropriarem-se dos símbolos da nação como se fossem bandeiras
de suas filosofias.
Notória e crescente a apropriação de símbolos nacionais por movimentos de extrema direita.
O fenômeno acontece atualmente no Brasil, mas já
vinha acontecendo em vários outros países.
Nos EUA, Trump tentou vender a idéia de quem não
usasse a bandeira americana, ou quando seus adversários
não a usavam, não seriam patriotas, e estariam contra o
país como um todo.
Na Finlândia, usar o símbolo nacional hoje está associado à extrema direita e à grupos xenófobos. Infelizmente
criou-se uma identificação do símbolo nacional com esses
grupos.
O partido de extrema direita - AfD na Alemanha,
sustenta que todos os seus seguidores usem da bandeira
alemã, e criaram a ideia que os demais partidos sentirem
vergonha dos símbolos nacionais por não usá-los.
Percebe-se claramente uma filosofia em busca da confusão entre patriotas versus não patriotas.
Na realidade patriota é aquele que ama a pátria e a ela
presta serviços, e o não patriota é o antônimo do conceito de patriota, mas isso não quer dizer que patriota é de
direita e antipatriota é de centro ou esquerda.
Usar da bandeira como símbolo de patriotismo é de se
orgulhar, mas usar o símbolo como identificação de uma
filosofia político partidária é imoral, ilegal e inconstitucional.
Assim, patriotismo é a prática de amor, paixão, lealdade, identificação, apoio ou defesa de um determinado
país e não de um determinado político, ou partido político
ou facção.
Na Constituição Federal em seu artigo 13 diz que a
bandeira é o símbolo oficial da República.
Ilegal usar a Bandeira do Brasil como roupagem partidária, ou política, conforme proibido no artigo 31 da Lei
5.700 de 1971. Fala-se nesta lei que se tratam de manifestações de desrespeito à Bandeira Nacional, e portanto
proibidas.
Deturpação do que é patriotismo é uma imoralidade
nacional gravíssima.
Enganar o povo do verdadeiro conceito de patriotismo
gera para algumas pessoas a repulsa em vestir suas camisetas verdes e amarelas. Assim, irresponsável a deturpação
do conceito de patriota e da utilização indevida da bandeira nacional como frente política partidária.
Empunhar a Bandeira do Brasil não representa os princípios, valores e filosofia de um político ou de um partido
político ou de uma facção.
Indispensável alertar a sociedade desta prática ilícita
e ilegal de apropriação dos símbolos da nação.
Paradigma a decisão contrária, do Ministro Luiz Fux,
em relação ao hasteamento da Bandeira do Brasil Império
na sede do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, na
capital Campo Grande, por ordem do presidente da corte
no Estado, desembargador Carlos Eduardo Contar.
Segundo o Excelentíssimo Ministro Fux: "A manutenção da situação relatada tende a causar confusão na população acerca do papel constitucional e institucional do
Poder Judiciário, na medida em que o Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul pretende diminuir os símbolos da
República Federativa do Brasil."
Esse é outro fato clássico de apropriação política indevida.
Assim fica meu alerta e aos leitores fica um convite a
reflexão a respeito assunto.
SOBRE O PROFESSOR PÓS DOUTOR MARCELO VÁLIO: GRADUADO EM 2001 PUC/SP,
MARCELO VÁLIO É ESPECIALISTA EM DIREITO CONSTITUCIONAL PELA ESDC, ESPECIALISTA EM
DIREITO PÚBLICO PELA EPD/SP, MESTRE EM DIREITO DO TRABALHO PELA PUC/SP, DOUTOR EM
FILOSOFIA DO DIREITO PELA UBA (ARGENTINA), DOUTOR EM DIREITO PELA FADISP, PÓS DOUTOR
EM DIREITO PELO UNIVERSIDADE DE MESSINA (ITÁLIA) E PÓS DOUTORANDO EM DIREITO PELA
UNIVERSIDADE DE SALAMANCA (ESPANHA), E É REFERÊNCIA NACIONAL NA ÁREA DO DIREITO
DOS VULNERÁVEIS (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, AUTISTAS, SÍNDROME DE DOWN, DOENÇAS
RARAS, BURNOUT, IDOSOS E DOENTES).
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“Cidade que eu
amo”
SANDRO ALEX, APÓS RECEBER
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO

Nilton Pabis

NILTON PABIS| n.pabis@folhadeirati.com.br

Prestigiado
O secretário de Infraestrutura do Paraná, deputado Sandro
Alex, recebeu na noite da terça-feira (21), o título de Cidadão
Honorário de Irati. O título foi de propositura de Roni Surek,
vereador na época. Devido à pandemia, o título não foi entregue naquele mandato. Além de um discurso bem elaborado,
o secretário entregou ao prefeito Jorge Derbli a autorização
para a licitação da pavimentação do Parque Industrial da
Vila São João, investimento de mais de R$2,1 milhões, como
o primeiro presente como filho de Irati. Ainda, prefeitos de
várias cidades da região, presidentes de Câmaras e vereadores
estiveram presentes, lotando a Câmara de Vereadores (dentro
do distanciamento adequado).

Na sequência, o governador sobe a serra e vai a Inácio
Martins. Às 15h ele também
faz a entrega de títulos da
regularização fundiária e de
obras de melhoria na Vila São
Roque. Esta agenda já havia
sido marcada anteriormente,
mas agora que esta sendo
realizada. Ainda em Inácio,
está sendo construído um
centro de eventos no CTG,
com recursos do estado. Além
disso, há uma expectativa
que o governador autorize a
contratação de pavimentações de mais de R$ 2 milhões
e entrega de um caminhão
prancha. Os recursos são
de emendas dos deputados
Artagão e Hussein Bakri e
Sandro Alex.

Arquivo Folha

Em Inácio

Ratinho em Irati
O governador Ratinho Junior cumpre agenda em Irati
nesta sexta-feira (24), prestigiando o prefeito Jorge Derbli.
No período da tarde, (13h30) ele vai fazer a entrega de documentos referente a regularização fundiária, à época, pedido
do deputado Nelson Justus. O evento será no CT Willy Laars,
onde em breve será autorizado a construção da Cidade do
Idoso. No mesmo local, está sendo construído um Centro de
Eventos, com capacidade para mais de 2.500 pessoas, também
com recurso do Estado.

" R$ 2,1 milhões"
Valor liberado para pavimentação do condomínio
Industrial da Vila São João

“Vou assumir o risco...”

CNPJ 28740492/0001-70

O prefeito de Teixeira Soares, Lula Thomaz, se manifestou em vídeo para informar a população, e em especial os
servidores, que “não vai acatar” a decisão Monocrática de
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e
retirar dos servidores as perdas inflacionárias dadas neste
ano. Segundo Lula, não se trata de ganho real, mas, sim,de
reposição inflacionária. Ele diz que vai correr o risco e não
fará o desconto dos servidores como determinou a decisão
do STF.
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BIOGRAFIA

Ladislao Obrzut
Dedicado à família,
ao trabalho e a
comunidade, viveu
intensamente o seu
tempo

Em 13 de julho de 1949,
mais uma vez, foi chamado a prestar serviços a esta
comunidade substituindo desta vez o delegado
titular, o bacharel Pedro
Barry.
Em março de 1950, assumiu a presidência do
Partido Social Progressista, dando assim a sua valorosa contribuição para
os problemas políticos da
época. Talvez, com o trabalho deste e de muitos outros homens que já tombaram com o passar dos anos
é que Irati se projetou no
cenário político do Estado
do Paraná e do Brasil.
Veio a falecer em 09 de

Alfaiataria e primeira bomba de gasolina na década de 1930
ceu a função de Delegado
de Polícia neste município
substituindo o delegado
titular.
Em 26 de outubro de
1944, assumiu novamente a Delegacia Regional
de Polícia, substituindo o
delegado titular, Tenente
João Batista Lopes.

agosto de 1973 deixando
para trás uma folha de serviços prestados ao bem da
coletividade, uma família
que muito tem contribuído para o desenvolvimento deste município.
Por estes motivos aqui
justificados e documentados é que honrosamente
apresento este Ante Projeto de Lei dando o nome a
uma das nossas vias públicas de LADISLAO OBRZUT
que ficará registrado para
as gerações futuras um
dos grandes homens que
aqui chegou, lutou, trabalhou, viveu e aqui morreu.
Irati,02 de agosto de
1976.
Antonio Colaço Vaz –
Vereador.
A biografia acima citada foi redigida pelo vereador Antônio Colaço Vaz,
com o intuito de homenagear o senhor Ladislao
nomeando uma das ruas
de Irati com o seu nome.
Ladislao foi um homem
de visão que contribuiu
para o desenvolvimento
da cidade, mas acima de
tudo foi bom pai, marido,
sogro e avô. Seus pais,
Carolina Novak Obrzut e
Alberto Obrzut, vieram
da Polônia pelos idos de

1871 a procura de lugar
para trabalhar e viver.
Estabeleceram-se na localidade de Dom Augusto, nas proximidades de
Campo Largo e Araucária,
onde na época, foi lugar de
abrigo para uma colônia
polonesa. Hoje, essa localidade se chama Augusta. Ladislao viveu ali sua
infância e adolescência
e mais tarde frequentou
o curso de alfaiataria em
Campo Largo. Desde cedo
já se mostrava dedicado
aos seus afazeres, obtendo o primeiro lugar da
turma. Fazia parte desta
mesma turma Bernardo
Dembicki, irmão de Helena, a qual mais tarde veio
a ser sua esposa. O pai de
Helena, Francisco, casado
com Francisca Dembicki,
ficou viúvo quando Helena
ainda era criança. Seu pai
a criou até os seus 16 anos.
Como as famílias Obrzut
e Dembicki eram muito
amigas de cidiram pelo
casamento de Ladislao e
Helena.
O casal falava a língua
polonesa além da portuguesa. Assinavam o jornal
LUD, e sempre compartilhavam com os filhos e
netos as notícias sobre a
Polônia.
Ladislao gostava da terra. Adquiriu uma chácara, criava porcos, cabritos, perus, frangos, patos.
Plantava milho para os
animais, verduras, cereais, frutas como uva, pêra,

maçã, melancia, abóboras
para a família, também,
gostava de cultivar flores.
Levava seus netos para
passear na chácara, os
quais iam na carroceria
do caminhão cantando e
se divertindo. Em algumas
dessas idas, o objetivo
era abater animais para
consumo diário ou para
as festas de natal e final
de ano. No retorno, passavam em uma mercearia
para tomar sorvete. Apreciava a caça e pesca, com
amigos passavam dias na
mata. Voltavam com aves
como perdizes, codornas
e peixes.
Mesmo depois que parou de exercer a atividade
de alfaiataria, Ladislao
costurava batinas para
padres, em especial para
os do Colégio São Vicente
de Paulo. Dizia que a obra
prima de um alfaiate era
confeccionar a sua própria mortalha com tecido
preto e linha branca sem
que a costura ficasse exposta, e assim o fez.
Ao falecer, deixou a esposa, quatro filhos, duas
noras, dois genros, 16 netos, alguns colaboradores
e vários amigos os quais
sentiram sua falta pela
pessoa que era: dedicado,
competente, prestativo,
trabalhador, além de outras qualidades como a de
se doar pela família, pelo
trabalho, pelos amigos e
também pelo bem da comunidade onde viveu.

Acervo Familiar

Ladislao Obrzut contribuiu para o desenvolvimento de Irati. Foto de 1960

Acervo Familiar

Ladislao Obrzut nasceu
em 29/06/1893 na cidade
de Curitiba, faleceu em
09/08/1973, em Irati –
Paraná. Filho de Alberto
Obrzut e Carolina Novak,
casou-se com Helena Dembicki em 16/06/1916, deste casamento nasceram
os seguintes filhos: Venâncio Obrzut, casou com
Mercedes Martins, Wanda
Obrzut com Hugo Augusto
Slivak, Eduardo Ernesto
Obrzut com Evandrolina
Sabóia e Amália Antonina
Obrzut com Jair Araújo.
Ladislao veio para Irati
no início de 1917, moço
ainda e com grande entusiasmo para o trabalho,
se estabeleceu aqui como
alfaiate, profissão que
exerceu até o ano de 1933.
A partir dessa data, iniciou um novo ramo de atividade, ou seja, representante da CIA ATLANTIC DE
PETRÓLEO, com posto localizado a Rua Dr.Munhoz
da Rocha, esquina com
Rua XV de julho.
Ladislao, apesar dos
seus afazeres, dispunha
de tempo para tratar de
assuntos da comunidade;
em janeiro de 1927, foi
nomeado pelo Presidente
da República a responder
como suplente de JUIZ
FEDERAL no município de
Irati pelo prazo de quatro
anos.
Em 02 de outubro de
1931, foi nomeado através do decreto 2.082, pelo
então Interventor Federal
do Estado do Paraná como
Juiz Distrital.
No ano de 1.937, exer-

Acervo Familiar

ELIZABETH OBRZUT HESSEL–NETA

Posto Atlantic, no centro de Irati, concluído na década de 1940
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SAÚDE

Fase II do PlanificaSUS é lançada na região e
projeto será expandido para todo o Paraná
4ª Regional de
Saúde dará início
aos trabalhos que
serão voltados para
os profissionais

PROJETO EM TEIXEIRA SOARES
Teixeira Soares foi a cidade pioneira neste trabalho, que começou
em 2019. E também teve resultados elevados na primeira fase.
Agora, dará continuidade com os serviços como exemplo a ser
seguido dentro do PlanificaSUS. Foi com grande excelência que
desenvolveu o projeto que consegue identificar os grupos de
risco para que sejam tratados naquilo que precisam.
“Aceitamos o desafio e Teixeira Soares passou ser uma vitrine
para o estado com esse sucesso que foi o PlanificaSus. E agora
pode ser expandido para todo o estado. Para nós, é uma
satisfação representar o município neste momento. A Maria
Goretti acreditou em Teixeira, o governador do estado também,
e colhemos bons frutos. A nossa saúde é referência regional,
e queremos que outros municípios paranaenses possam viver
essa experiência maravilhosa que é o PlanificaSUS”, comenta o
prefeito de Teixeira Soares, Lula Thomaz.
A primeira fase teve êxito e contou com o apoio de todos
os prefeitos envolvidos, dos secretários municipais e dos
trabalhadores. “É o engajamento de todos para melhorar a
saúde da população”, observa Maria Goretti. Entre 2019/2020
várias ações foram implementadas com o objetivo de integrar o
trabalho das áreas e profissionais que atuam no cuidado do idoso,
entre elas, a capacitação de cerca de 900 trabalhadores que
fazem o acolhimento e atendimento ao idoso.

vendo a nossa região com
prioridade, principalmente
na saúde. E o PlanificaSUS
sendo vitrine para todo o estado, destaque no Brasil inteiro, é muito gratificante. Isso
demonstra o envolvimento
das gestões”. Inácio Martins
apresentou números elevados com melhor desempenho
no PlanificaSUS na fase I.
Cleonice Schuck, presidente do CIS/Amcespar e
prefeita de Fernandes Pinheiro, destaca o PlanificaSUS e a importância deste
modelo para a região. “Para
nós, é um orgulho ter sido
pioneiros nesse projeto que
será estendido para todo o
estado. Foi de muito sucesso.
Houve uma organização da
Atenção Primaria, uma conexão da especializada. Nós
acreditamos na efetividade
desse programa a nível estadual. Tornando-se, assim, um
sistema único de atendimento para toda a população”.
O evento aconteceu no
Clube Polonês, em Irati, e
contou com a presença do
prefeito do município, Jorge Derbli, que enfatizou o
trabalho desenvolvido e a
modernização do sistema.
“O Planifica I, feito na 4ª
Regional, teve um alcance fenomenal, o melhor do Brasil,
e se tornou referência para
que seja exemplo no Paraná.
Agora, será dado continuidade a esse grande programa do
Governo na questão de saúde,
que organiza, estratifica e
traz informações e ferramentas importantes para a
gestão da saúde no estado
do Paraná”.
Walter Trevisan, chefe
da 4ª Regional de Saúde,
destacou este momento
como um “motivo de muito
a alegria e felicidade. Estamos colhendo os frutos.
A região ganha com isso,
a visibilidade política que
veio através disso. É um
momento histórico para os
profissionais de saúde, mais
uma vez, Irati sendo sede
em um evento junto da Regional de Saúde. A palavra
hoje é gratidão”.

Secretários de Saúde dos municípios da região estiveram presentes

Américo Antonio/Sesa

O PlanificaSus é um processo de reorganização do
trabalho dos profissionais de
saúde, para que possam promover mais saúde para aqueles que precisam dos serviços.
O projeto é de consolidação
da Rede de Atenção à Saúde,
por meio da implantação da
metodologia de Planificação
e faz parte de uma proposta
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
em parceria com o Hospital
Israelita Albert Einstein e o
Ministério da Saúde. O Paraná foi o único que optou pela
saúde do idoso.
O presidente da Amcespar
e prefeito de Inácio Martins,
Junior Benato, comentou sobre os bons resultados do projeto. “Vejo que o governo está

Américo Antonio/Sesa

Prefeitos da região e representantes no lançamento da segunda fase do projeto PlanificaSUS

Américo Antonio/Sesa

A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) lançou a segunda fase do PlanificaSUS nesta
quinta-feira (23) em Irati. A
4ª Regional de Saúde foi sede
do projeto no Paraná e desde
2019 desempenha ações voltadas para a Atenção à Saúde
do Idoso. Após dois anos, o
PlanificaSUS foi expandido
para as 22 Regionais.
O evento tinha confirmação do secretário estadual
da Saúde, Beto Preto, porém
não pôde comparecer. Quem
o representou foi a diretora
de Atenção e Vigilância em
Saúde e coordenadora do
projeto no Paraná, Maria
Goretti David Lopes. Ela explicou que a segunda fase
ainda será desenvolvida,
mas servirá para fortalecer
vínculos com os profissionais
da atenção primária como os
trabalhadores da rede ambulatorial, principalmente do
Consórcio Intermunicipal
de Saúde (Cis/Amcespar). “É
importante fortalecer esse
vínculo, essas relações, para
que a gente promova mais
saúde, mais qualidade, com
mais efetividade, para melhorar a saúde das pessoas”,
disse Maria Goretti.

Américo Antonio/Sesa

JAQUELINE LOPES

REDE DE ATENÇÃO
O projeto iniciado há cerca
de dois anos integra agora as
equipes que atuam nos serviços de Atenção Primária à
Saúde (APS), Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e
Atenção Hospitalar (AH). Desde sua implantação em Irati,
a 4ª Regional de Saúde conseguiu identificar de forma
mais clara quais são os grupos
de risco e assim direcionar as
ações para abranger esses grupos. “Desde o primeiro contato
que fizemos com o Paraná, foi
notável o interesse por parte
da Secretaria de Estado em se
comprometer e garantir que
esse projeto fizesse diferença
na Região”, afirmou o coordenador nacional do PlanificaSUS, Marcio Paresque.

Maria Goretti David Lopes representou o secretário do Paraná no evento

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
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HABITAÇÃO

Irati vai construir 174 casas através
de programa do Governo do Paraná
Saiba como realizar
o cadastro para
conseguir a casa
própria
O Governo do Estado do
Paraná vai subsidiar parte
do financiamento da casa
própria a mais 130 famílias
iratienses. O governador,
Carlos Massa Rainho Junior,
juntamente com o prefeito
de Irati, Jorge Derbli, e demais
autoridades, assinaram,nesta
segunda-feira (20), os documentos que aprovam a
construção de 174 imóveis no
município. A iniciativa se dá
em parceria com o Governo
Federal, municípios e iniciativa privada no âmbito do
programa Casa Fácil Paraná.
Para o município, o Governo do Estado vai destinar R$
2,1 milhões para subsidiar a
construção de 139 moradias.
O condomínio, que começará
a ser construído em outubro,
no bairro Engenheiro Gutierrez, Residencial Professor
Lico, contará com 174 unidades e terá investimento total
de R$ 24,4 milhões. Segundo
o governador, este é o maior
programa de um governo
estadual que possibilita a
aquisição da casa própria no
Brasil.

AEN

KAUANA NEITZEL, COM INFORMAÇÕES AEN

Evento aconteceu na última segunda-feira (20) e contou com a presença de várias autoridades
“Ele dá a oportunidade
para que milhares de famílias paranaenses realizem o
sonho da casa própria”, destacou Ratinho. “O programa
tem um diferencial. Às famílias que recebem até três salários mínimos, e muitas vezes
não conseguem guardar o
dinheiro para dar entrada no
financiamento, o governo dá
R$ 15 mil para elas pagarem o
valor de entrada”.
Com a colaboração dos
deputados Nelson Justus,
Artagão Junior e Ademar
Traiano (presidente da Alep),
que estiveram presentes no
evento, o prefeito de Irati

destaca a importância do
programa: “temos em Irati
uma demanda de mais de três
mil famílias aguardando um
teto. A celebração desse convênio com o governo é muito
importante para realizar o
sonho dessas 174 famílias que
precisam de uma moradia”,
explicou. “Com o andamento
das obras, em poucos meses
teremos a satisfação de fazer
a entrega das chaves. A infraestrutura do terreno já está
preparada para a construção
das casas”.
De acordo com a Construtora Piacentini, responsável
pela obra, o município já pos-

sui 120 cadastros em análise,
aguardando aprovação. “As

pessoas que têm interesse
devem correr fazer o cadastro, já vamos iniciar a obra a
partir do dia primeiro de outubro. Já estamos com a casa
modelo em finalização para
as pessoas poderem visitar
no local”, disse a responsável
pelo plantão de vendas.
A Cohapar financia diretamente a construção de casas
para famílias com renda de
um a três salários mínimos.
As condições de pagamento
facilitadas incluem a ausência de cobrança de valor de
entrada e prestações mensais
reduzidas de financiamento,
que pode ser quitado em até
360 meses. Cada unidade
possui um terreno de 140m²
e a casa, com laje, de 47,99m².
O investimento está custando
R$ 140 mil em Irati.

Como Participar

Os interessados devem fazer o cadastro com a Construtora
Piacentini. O plantão de vendas acontece no local da obra, na
Rua Costa Rica, nº 63, Engenheiro Gutierrez. E também na Rua
Doutor Munhoz da Rocha, nº 16. Para maiores informações ligar
nos telefones: (42) 3132 4040 ou (41) 99504 5098, Imobiliárias
Habiatar.
Podem pleitear o desconto famílias com renda mensal de até três
salários mínimos que não possuam casa própria e não tenham sido
beneficiadas por outros projetos habitacionais do Governo do
Estado ou da União.
A concessão do subsídio depende de análise da Cohapar acerca
do enquadramento dos candidatos. Também serão necessárias a
aprovação de crédito do financiamento junto à Caixa Econômica
e a negociação das condições de compra com a construtora
responsável.

NOVO ESPAÇO

Saúde de Inácio Martins inaugura polo
para atender demandas do interior
Qualquer pessoa
que resida na
área rural tem
direito a receber
atendimento na
unidade
A Secretaria Municipal
de Saúde de Inácio Martins
inaugurou, na última semana,
um polo das Unidades Básicas
de Saúde (UBS) do interior
para atender as localidades
do município. O espaço está
localizado no início da Rua
Rozendo da Costa Cristo, em
frente ao Rotary Club, antigo
centro Covid. O objetivo é ter
uma referência para os moradores do interior e não precisar sobrecarregar a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
e que seja um local de atendimento quando o médico não
estiver na comunidade.
A iniciativa de criar uma
Unidade Básica de Saúde para
atender as comunidades do
interior partiu da secretária

Kleber Fernandes

KAUANA NEITZEL

O espaço conta com toda estrutura necessária para o funcionamento dos serviços
de Saúde, Sandra Daniel. Segundo a mesma, o local no perímetro urbano busca atender
as demandas da população do
interior, como orientações,
atualização de receitas, informações sobre o cronograma
de atendimento médico, de
enfermagem e vacinação.
“Quando assumi a Secretaria de Saúde em janeiro deste

ano, acabei identificando que
o pessoal do interior vem muito para a cidade, especialmente no Pronto Atendimento,
procurando serviço de saúde.
As equipes do interior têm
um cronograma fixo para os
atendimentos nas UBS, se a
pessoa precisar de atendimento e o médico não estiver
na unidade, eles vêm para a

Serviço

Polo das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do interior de Inácio
Martins
Endereço: Rua Rozendo da Costa Cristo, em frente ao Rotary Club
Horário de funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda
a sexta-feira.

UPA e isso acabava sobrecarregando a equipe. A ideia foi
ter um local de referência
na cidade, considerando que
muitas pessoas preferem este
atendimento no centro, por

conta de já vir realizar outras
questões e buscam o atendimento no mesmo dia”, explica
a secretária.
A equipe está disponível
todos os dias da semana para
atendimento de receita, orientação, vacina e outras questões
relacionadas ao atendimento
básico. Dois dias da semana,
segunda e sexta-feira, tem
atendimento médico no polo.
E de segunda a sexta-feira há
uma equipe para atender as
demais demandas da comunidade.
Qualquer pessoa que resida no interior tem direito
a receber atendimento na
unidade. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das
13h às 17h, todos os dias úteis
da semana.
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Teixeira Soares mantém aumento do
reajuste para servidores públicos
O prefeito declarou
que vai assumir o
risco
Na terça-feira (21), o prefeito de Teixeira Soares, Lula
Thomaz, divulgou por meio
das redes sociais, que o município não acatará a decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) de retirar o aumento do
reajuste salarial dos servidores públicos. Assim, os 4,1%
do aumento inflacionário
não serão suspensos da folha
de pagamento dos servidores
da cidade.
Em relação a isso, Lula
afirma que Teixeira Soares
não fará o desconto, já que
entende que não se trata de
reajuste de ganhos e, sim, de
perdas inflacionárias. Para o
prefeito, vivemos momentos
difíceis e esse valor fará falta
no orçamento dos servidores.
Conforme a declaração
do prefeito, “por conta do
momento de estagnação fi-

VANDERLEI KAWA
SÃO FRANCISCO DE ASSIS,
o verdadeiro irmão da PAZ e do
BEM, se passaram mais de 800
anos de sua morte corporal,
mas continua vivo e presente
no mundo pelos seus eternos
exemplos e atitudes, o santo
que chamou a tudo e a todos de
IRMÃO e IRMÃ, é um exemplo
para todas as religiões do mundo. Hoje o mundo tem fome e
sede de PAZ e de BEM, sabemos
que a cada dia a humanidade
luta contra a guerra e a violência, tudo isso são sempre uma
derrota para toda a humanidade. A PAZ é possível e ela começa
no coração, no espírito, nas decisões do coração. A PAZ espera

Reprodução Facebook

REDAÇÃO

O prefeito de Teixeira Soares fez o pronunciamento por meio de nota na rede social Facebook
nanceira decidimos manter a
revisão salarial concedida aos
servidores em janeiro deste
ano. Peço aos servidores que
mantenham a costumeira e
excelente prestação de serviços aos nossos munícipes,
porque, no que depender
de mim, da vice Juliana, dos
secretários, diretores, chefes
e dos vereadores, iremos sempre defendê-los e protegê-los,
independentemente da situ-

ação imposta. Declaro publicamente que vou assumir o
risco. Vamos para frente que
é para frente que se anda”.
CONTEXTUALIZAÇÃO
No mês passado, a decisão
liminar do ministro do STF,
Alexandre de Moraes, suspendeu a revisão salarial de
alguns municípios do Paraná
de 2021, que incluíam Teixeira Soares e outras sete cidades da região da Amcespar,

as quais Rebouças e Malletnão
estão inclusas. Os prefeitos
foram orientados a seguir a
decisão.
Os 4,1% de aumento dado
para alguns servidores foi
autorizado pelo Tribunal de
Contas do Paraná (TCE), e o
município de Paranavaí foi
ao STF contestar os acórdãos
e fizeram uma Reclamação
em que dizem “que teriam
desrespeitado o que decidido

por esta CORTE nas ADIs 6450
e 6525”. Assim, o Supremo
julgou procedente o pedido
“de forma que sejam cassados
os atos reclamados”.
A decisão do ministro foi
devido a Lei complementar
173, publicada em maio do
ano passado, estabelece que
os estados e municípios do
Brasil devem cumprir determinadas medidas para que a
União garantisse dinheiro ao
combate à pandemia, e envolve as despesas com folha de
pagamento. No Inciso I, art.
8º diz: “os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública
decorrente da pandemia da
Covid-19 ficam proibidos,
até 31 de dezembro de 2021,
de: conceder, a qualquer título, vantagem, aumento,
reajuste ou adequação de
remuneração a membros de
Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos
e militares, exceto quando
derivado de sentença judicial
transitada em julgado ou de
determinação legal anterior
à calamidade pública”.

PAZ E BEM
SOMOS PEREGRINOS PELA PAZ!
por seus artífices (João Paulo II).
Nas peregrinações que os líderes
religiosos fazem em Assis no Santuário de São Francisco, muito jejum, observam o silêncio, rezam e
refletem sobre a paz, assumindo
compromissos concretos.Esse
é o espírito de Assis. O encontro
anual de lideranças cristãs em
Assis é para alimentar a amizade,
facilitar o diálogo reforçar a paz
e estimular a convivência com
os diferentes no dia a dia, pois,
o mundo está destinado a ser
uma grande família. Os últimos
papas visitaram a mesquita azul
de Istambul, a sinagoga de Roma
testemunhando que o diálogo
entre as religiões é uma profecia

em favor da paz. Esses encontros
têm por objetivos a oração e o
compromisso pela paz. Não se
trata de uma mistura de religiões,
nem se deve confundi-los com
uma espécie de relativismo ou
sincretismo religioso. Não é esse
o espírito de Assis e no respeito
a cada credo, busca-se a promoção da paz. O diálogo entre as
religiões e seu esforço pela paz é
um estímulo para que o mundo
creia em DEUS e opte pela paz.
Bem-aventurados os pacíficos,
serão chamados, filhos de Deus
(Mt 5).Opreço da paz é alto, requer
mudanças de mentalidade e
muita renúnciade estilo de vida
que levamos neste mundo ma-

terialista e egoísta. Às duas asas
que fazem a paz levantar voo são:
O PERDÃO E A JUSTIÇA SOCIAL.
O perdão purifica o coração e a
justiça, organiza o bem comum.
Que o mundo pode ser diferente
todos nós sabemos. A condição
é que pratiquemos o perdão e a
justiça. A religião é um bem para
a pessoa e para a sociedade. Daí a
importância do direito à liberdade religiosa para que as religiões
se unam como força promotora
da paz. SÃO FRANCISCO DE ASSIS é o ícone da paz quando pede
a Deus “ONDE HÁ ÓDIO QUE EU
LEVE O AMOR”. Para o Santo de
Assis, que o mundo todo admira
as suas atitudes e exemplos, o

outro é um irmão, inclusive
as criaturas são também nossas irmãs. Louvado sejas meu
Senhor, pelos que perdoam
pelo teu amor, rezava ele. São
Francisco pacificou até um lobo
raivoso que atormentava uma
cidade. Ensinava ainda que a
perfeita alegria consiste em não
perder a paz, nem a serenidade,
nas injúrias e humilhações pelas quais passamos. Os líderes
religiosos se unem na amizade
e oração, no compromisso, no
jejum pela paz. Pergunto então:
O que podemos fazer pela paz?
Fica para você pensar e refletir
e também agir em favor da PAZ
e do BEM.
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Deputada Leandre defende piso
salarial para a enfermagem

O PL 2997/2020
estipula a jornada
semanal para 30
horas e cria o piso
salarial nacional do
enfermeiro, técnico de
enfermagem e auxiliar
de enfermagem e
parteiras

Durante seu pronunciamento na sessão plenária da
Câmara dos Deputados desta
quinta-feira (16), a deputada
federal Leandre Dal Ponte
(PV-PR) defendeu o piso salarial para a enfermagem no
Brasil. Ela fez um apelo ao
presidente da Casa, Arthur
Lira, que coloque o Projeto de
Lei 2997/2020 em votação. E
aos deputados federais que
aprovem o texto.
“As enfermeiras e enfermeiros tiveram o maior compromisso e dedicação com

Assessoria

ASSESSORIA

Leandre destaca a importância de salários mais justos aos profissionais da saúde na pandemia
a saúde dos brasileiros, em
especial durante a pandemia.
E até hoje essa categoria não
teve o seu piso salarial digno,
justo, e necessário, aprovado
por essa Casa de Leis. E nós

temos com eles uma grande
dívida, que precisa ser cumprida aqui nessa casa”, afirmou a parlamentar.
O PL 2997/2020 modifica
a legislação brasileira, esti-

pulando a jornada semanal
para 30 horas semanais e
cria o piso salarial nacional
do enfermeiro, técnico de
enfermagem e auxiliar de
enfermagem e parteiras.

“A enfermagem, nesses
períodos de pandemia, foi
quem mais trabalhou, sejam
enfermeiras técnicas e auxiliares. E a gente sabe que
infelizmente em nosso País
ainda existem profissionais
de enfermagem que ganham
salários até menor que um
salário mínimo. Isso não é justo”, complementou Leandre.
Para a deputada paranaense, é necessário que
a Câmara dos Deputados
olhe para os profissionais de
enfermagem com a mesma
responsabilidade que olha
para a Saúde dos brasileiros.
“Precisamos trazer esse
projeto para que a gente possa, neste plenário, votar e
fazer justiça para que a área
da enfermagem tenha um
piso digno e justo. Para que
os profissionais possam continuar exercendo essa função
tão importante para o País,
porque eu tenho certeza absoluta que todos nós um dia
haveremos de ter um desses
profissionais ao nosso lado”,
concluiu.

FERNANDES PINHEIRO

Secretaria do Meio Ambiente distribui
árvores para escolas, CMEIs e APAE
Em parceria com o
IAT, foram entregues
1000 mudas para
as crianças e
funcionários
A Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Fernandes Pinheiro, em parceria com o IAT, entregou
mudas de árvores nativas
nas escolas municipais, nos
CMEIs e APAE do município.
A entrega foi feita no dia 21
de setembro, como forma de
comemoração ao Dia da Árvore. O objetivo também foi
de conservação ambiental
da fauna e flora da cidade.
As mudas foram doadas
pelo Instituto Água e Terra
(IAT) – Irati, e distribuídas
pela Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Fernandes Pinheiro para as
escolas. Ao todo, foram doadas 1000 mudas, sendo uma
para cada aluno e também
para os funcionários. Não

Assessoria

ESTHER KREMER

que tenham ar puro”.
O secretário do Meio Ambiente, Gilberto Czelusniak
Júnior, explica que o Instituto Água e Terra cultiva um
viveiro de árvores no município e com isso, decidiram
entregar as mudas para os
alunos e funcionários. “A
importância deste projeto é
para conscientizar as crianças, eles precisam deste
conhecimento, plantar é
importante, salva o meio
ambiente”, disse.
A diretora do CMEI Tia
Aurora, Priscila Suemy
Ferreira, explicou que receberam 111 mudas para
os alunos e mais 25 para as

funcionárias, onde foram
plantas algumas na própria
instituição e o restante
distribuído para levar aos
familiares.
“Com a plantação das
mudas e atividades voltadas em comemoração ao
Dia da Árvore, as crianças
aprendem sobre a importância da preservação do
meio ambiente, incentiva
a arborização, o cuidado
com as árvores na nossa cidade. Essas crianças serão
os responsáveis pelo nosso
meio ambiente no futuro,
por isso é importante sensibilizar a cuidar”, finalizou a
diretora.

O IAT fez as doações para todos os municípios da Amcespar
foi obrigatório adquirir as
plantas e as que sobraram, a
escola devolveu a Secretaria
do Meio Ambiente e as mudas foram plantadas dentro
do município por responsáveis da Secretaria.
A prefeita de Fernandes
Pinheiro, Cleonice Schuck,

comentou sobre a importância da distribuição das
árvores. “Esta ação tem a
finalidade de estimular as
pessoas a preservar o meio
ambiente plantando árvores, proporcionando mais
qualidade de vida, com ambientes agradáveis, bonitos e

Por três graças alcançadas Ler e meditar
1° Reis -Capitulo 18, versículo 20/29
UMA DEVOTA
Oh! Criador do mundo,
tu que dissestes peças e
receberás, embora esteja
nas alturas em Vossa Di-

vina Glória, inclinai vossos
ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer o meu
desejo (fazer o pedido).Ouve
a minha prece e o meu pedido
Pai amado e responde - me

assim como o Senhor ouviu e
respondeu a oração de Elias,
responde minha oração e
realiza os meus pedidos Pai
Amado e assim todos saberão que só vós sois Deus e que

só vós que é digno de receber
nosso louvor e adoração (fazer o pedido).
Citar sete dias pela manhã em jejum e verás a resposta de Deus.

Mandar publicar para
agradecer e exaltar o nome
de Deus.

Vamos fazer esta oração muito
poderosa para o fim da
pandemia da Covid-19.
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IRATI

Reunião com o Comandante Geral da PM
discute demandas da região da 8ª CIPM
O evento aconteceu
na Câmara de
Vereadores de Irati

Na quarta-feira (22), o excelentíssimo senhor Comandante Geral da Polícia Militar
do Paraná, Coronel Hudson
Leôncio Teixeira, realizou
uma reunião, na Câmara de
Vereadores de Irati, com os
prefeitos e representantes
dos municípios que estão na
circunscrição da 8ª CIPM. O
encontro teve como finalidade
ouvir as demandas de segurança pública da região.
Na ocasião, estiveram presentes, o prefeito de Irati, Jorge
Derbli; o prefeito de Rebouças,
Luiz Everaldo Zak; o prefeito
de Rio Azul, Leandro Jasinski; o
vice-prefeito de Imbituva, Zaqueu Bobato; secretário de Planejamento de Guamiranga,
Augusto Aguinelo Pontarolo;
vice-prefeita Ieda Waydzik;

Kauana Neitzel

ESTHER KREMER, COM REPORTAGEM DE
JAQUELINE LOPES

A reunião contou com a participação de autoridades da região buscando apresentar as demandas de segurança

presidente da Câmara, Helio
de Mello; capitã Carla Spak e
policiais militares.
Durante a reunião, foram
apresentados dados que mostram a diminuição de indicies
de ocorrência de crimes violentos na região. Segundo o
Comandante, isto só acontece
pela competência de soldados
e oficiais dos municípios, o
mesmo parabenizou a Polícia

Militar local.
Em Irati, o prefeito Jorge
Derbli reforçou ao Comandante o pedido de transformar o
Subgrupamento do Corpo de
Bombeiros para Grupamento.
O Coronel afirmou que a mudança é necessária ."Percebi
na fala do prefeito a importância de um Grupamento para a
região e vamos trabalhar para
que isto aconteça".

Derbli ainda pediu o aumento do efetivo e a mudança
da 8ªCIPM para o bairro DER,
melhorando a estrutura e a
logística “assim podemos ter
aqui o colégio para formar
soldados da cidade, consequentemente tendo mais
efetivos e em toda a região
da Amcespar”, disse Derbli.
O vice-prefeito de Imbituva, Zaqueu Bobato, ressaltou

a importância do encontro
e pediu mais efetivos no
município, principalmente
aos fins de semana, onde há
aglomerações, bebedeiras
e situações ilícitas em vias
públicas. No domingo (19),
em Imbituva, policiais foram
agredidos e desacatados,
segundo Bobato, o aumento
dos mesmos evitaria este tipo
de situação.
“O capitão se comprometeu a estar ampliando o número de policiais e será feito
um patrulhamento ostensivo, com bastante rigor, doa a
quem doer, sendo aplicado a
todos”, disse o vice-prefeito.
O prefeito de Rio Azul, Leandro Jasinski, comentou sobre o aumento de policias na
área rural, e já encaminhou
um pedido de uma viatura
modelo camionete 4x4, pois
os mesmos precisam trafegar pelas estradas rurais
do município, isto exige um
veículo maior. Assim como,
solicitou o aumento de policiais no município.

APICULTURA

Prudentópolis dobra produção de mel
após plantio de culturas de inverno
No ano passado, a
produção de mel na
cidade chegou a 440
toneladas
Em Prudentópolis, os
apicultores conseguiram
dobrar o volume de produção depois que adotaram
o plantio de culturas de
inverno. Além de favorecer as abelhas, a prática
também contribui para
melhorar as condições do
solo. Uma das principais
dificuldades dos apicultores/meliponicultores era
a falta de flores nos meses
mais frios.
No ano passado, a produção de mel na cidade
chegou a 440 toneladas,
gerando uma receita de R$
4.721.000, segundo o Deral. Além da importância
econômica, a apicultura
é uma atividade integradora, já que as abelhas

IDR - Paraná

AEN E REDAÇÃO

Culturas de inverno aumentam a produção de mel e preservam o solo

contribuem com a polinização, proporcionando
maior produtividade para
as lavouras.
De acordo com Marlon
Hladczuk, do IDR-Paraná de Prudentópolis, os
agricultores optaram pelo
plantio de nabo forrageiro,
aveia e canola. “Esse plantio é feito em uma única
vez, nos meses de abril e

maio, com as misturas das
sementes. Isso facilita e
reduz a demanda de serviços, com menor custo de
implantação do sistema”,
informou o extensionista.
A partir do terceiro mês
do plantio, inicia-se a floração dessas culturas. “A
oferta de flores é abundante e por um longo período, o que resulta numa
expressiva produção de

mel, aliada ao aumento de
abelhas das colmeias”, ressalta Hladczuk, entusiasta
dessa tecnologia.
Este é o segundo ano
em que alguns produtores adotaram a prática
em Prudentópolis. Eles
constataram que a produção média de mel, por
colmeia, que era de 30 kg/
ano, atingiu 64 kg/ano,
um acréscimo de 113% na
produtividade de mel.
SOLO E ÁGUA
Hladczuk observou que
o plantio dessa cobertura
do solo no inverno possibilita a rotação de cultura
e sombreamento do solo,
evitando a erosão e intensificando a infiltração
de água. “Esse consórcio
de plantas de cobertura
proporciona também um
volume significativo de
palhada que, entre outras
vantagens, garante o adequado plantio direto na
palha da cultura de verão
subsequente, com menor
necessidade no uso de herbicidas e redução do custo
de produção”, explicou.

Além dessas vantagens,
o extensionista lembra
que o sistema tem baixo
custo de implantação e um
significativo ganho socioeconômico e ambiental
para a propriedade rural.
A Associação Prudentopolitana de Apicultores e
Meliponicultores (Apam)
reúne atualmente 153 sócios ativos. Eles têm mais
acesso a equipamentos e a
compra de insumos é facilitada, além de conseguirem vantagens também na
venda de matéria-prima
em volume.
Em 2019 e 2020 a Apam
foi atendida pelo Projeto
Mais Gestão, vinculado à
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Anater), com a capacitação dos dirigentes,
feita pelo IDR-Paraná. Este
trabalho melhorou a organização da Associação em
diversos aspectos, o que
resultou num grupo mais
ativo e maior credibilidade
dos dirigentes da Associação junto aos produtores.

Consertos de fogão a gás!
Falar com Justino no telefone:
(42) 3422-5596
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EDUCAÇÃO

Escola de Fernandes Pinheiro está na
fase estadual da Olimpíada de Português

A Escola Municipal
Genny Schumanske Kuller, de Fernandes de Pinheiro, está entre as 42
melhores do Paraná na
Olimpíada da Língua Portuguesa. Este ano, a proposta do Ministério da
Educação (MEC) para o
5º ano, do Ensino Fundamental, era relacionada ao
gênero poema.
A Olimpíada está na 7ª
edição e os gêneros variaram conforme o ano ou
série da turma. Poema: 5º
ano do Ensino Fundamental; Memórias literárias:
6º e 7º anos do Ensino
Fundamental; Crônica: 8º
e 9º anos do Ensino Fun-

Esther Kremer

ESTHER KREMER

Professora Marli Terezinha Viegandt Sausen chegou a fase estadual com o seu relato de prática
com o objetivo de valorizar
o trabalho do profissional
nesta pandemia.
Além da escola que está

"Sabemos que não foi fácil, o mérito é
da professora também, eles venceram
este desafio"

IZABEL SOARES DE ANDRADE JORGE

representando município,
outras participaram, sendo elas: Escola municipal
Floresval Ferreira. Professoras: Cleri Maria dos Reis
Mendes; Jaqueline Piegat
Ferreira e Silvia Maria

Maria Fernanda Pires e Valeska Kruczkoviski são alunas do 5º A

Esther Kremer

damental; Documentário:
1ª e 2ª séries do Ensino
Médio e Artigo de Opinião:
3ª série do Ensino Médio. A
maior pontuação este ano
foi destinada ao relato de
prática de cada professor,

Pavelski; Escola Genny
Schumanske Kuller. Professoras Jeane da Aparecida Biranoski Kuller e
Marli Terezinha Viegandt
Sausen e Escola Bituva dos
Machados. Professora Rosmari de Lara dos Santos.
Os alunos e a professora da Escola Genny Schumanske Kuller, localizada
no Angaí, que participaram da competição na fase
municipal, receberam da
Secretaria de Educação
um certificado de participação e os dois poemas
ve n c e d o r e s r e c e b e ra m
medalhas.
A coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Izabel Soares de
Andrade Jorge, explicou
que na fase escolar, dois
poemas foram escolhidos
como representantes da
escola e após esta etapa.
Aconteceu a fase municipal, onde foi escolhido, por
uma comissão julgadora,
o representante do município. Segundo a coordenadora, a participação
não era obrigatória, mas
a maioria das escolas do
município participaram
da competição.

Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

“Re centemente tivemos a alegria de receber
a notícia de que ela está
entre as 42 escolas melhores do Paraná, estamos no
aguardo o resultado final
e na torcida para que ela
seja a representante do
estado do Paraná”, comentou Izabel.
A diretora da Escola
Municipal Genny Schumanske Kuller, Regiane
Pereira Schavaidak, parabenizou a professora
responsável pela turma e
relatou que as docentes
trabalharam com a estrutura do poema, facilitando

a escrita dos alunos. “Nós
ficamos muito felizes,
é muito gratificante, os
professores procuram trabalhar da melhor forma
possível, então é muito
gratificante este resultado”, disse.
A professora Marli Terezinha Viegandt Sausen,
falou sobre a dificuldade
de ensinar neste momento de pandemia, onde as
atividades precisaram ser
feitas via meet e com o uso
de outros auxílios digitais.
Para Marli, a sensação de
chegar na etapa estadual
é de pura alegria, pois a
mesma participou apenas
como forma de incentivar
os alunos e fazer parte do
programa proposto.
“É uma sensação muito
boa, bem diferente e eu
nem imaginava. Nós vamos continuar melhorando, incentivando nossos
alunos para que sempre
participam e tenham êxito
no futuro”, finaliza.

Acesse o QRCode
para ver os jogos
disponíveis no
Escola Games

A professora também recebeu o certificado de participação

Núcleo Regional de
Educação de Irati

Esther Kremer

A escola está entre
as 42 melhores do
Paraná e pretende
representar o
estado nesta fase
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EMPREENDIMENTO

Vila Gastronômica das Oliveiras
é inaugurada na cidade de Irati
A Vila está localizada
na Rua Antônio
Cavalin - Centro

A inauguração ocorreu na última quarta-feira (22) e conta com um cardápio variado

Michelly de Oliveira e sua mãe Marli de Oliveira no discurso

abertura, Michelly comentou
sobre a sensação de ver o local finalizado. “É um misto de
felicidade e emoção, fico feliz
que tudo tenha dado certo,
graças ao trabalho dos funcionários, da minha mãe e
esperamos toda a população
de Irati para vir prestigiar a
Vila Gastronômica”, disse.
O prefeito de Irati, Jorge
Derbli, esteve presente no
evento e disse que "é uma
grande satisfação ter um
novo empreendimento na
cidade de Irati e, com certeza,
vai ser um sucesso".
O presidente da Câmara de Vereadores, Hélio de
Mello, desejou muita prosperidade para a Vila Gastronômica e ressaltou que “vai
ser um grande sucesso, vai
atender as expectativas não

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
RENDA FIXA
PREVIDÊNCIA

apenas de Irati, mas de toda
a região”.
A presidente do Núcleo da
Mulher Empreendedora de
Irati, Janete Menon, disse que
o espaço gerenciado por duas

Esther Kremer

de Oliveira, explicou que o
espaço foi criado em parceria
com a mãe, Marli de Oliveira,
e também com o apoio dos
seus familiares.
Durante a cerimônia de

Jaqueline Lopes

Na quarta-feira (22), a Vila
Gastronômica das Oliveiras
foi inaugurada na cidade de
Irati e está localizada na Rua
Antônio Cavalin, 266, Centro.
O local conta com espaço
kids, uma área para animais
domésticos e diversas opções
gastronômicas para a população.
As opções de comidas e
bebidas para os clientes são:
Inverno D’Italia – CoffeeCompany; Dog King; Jack ’n’
Beer – Choop e Drinks; MiPadres – Comida Mexicana;
Milano Cocina Italiana; SMK
– Smoke Barbecue e Doutor
Pastel – Pastelaria e Lanches;
A empresária e dona do
empreendimento, Michelly

Jaqueline Lopes

ESTHER KREMER

mulheres fortalece o Núcleo
e também a ACIAI.“Para nós,
é uma alegria ter um novo
empreendimento na cidade”, disse.
O presidente da ACIAI,
Elias Mansur, deixou claro
o apoio a novos estabelecimentos comerciais na cidade
de Irati e ainda parabenizou
as empresárias pelo local. “O
espaço aqui é fantástico, não
somente para os jovens, mas
também para as famílias.
Parabéns, Michelly e Marli”.
As artistas Ana Letchacovski e Julia Laroca fizeram
a pintura da parede, de oito
metros de altura, que está
exposta no local. Segundo
Ana, é muito especial ter
deixado seu registro em um
empreendimento criado
por mulheres. Julia também
comentou que o trabalho
que ambas fizeram, tornou o
ambiente mais alegre. “Ficou
ainda melhor do que esperávamos”, disse.

Parede do espaço pintada por Ana Letchacovski e Julia Laroca

Invista
com o
Sicredi.

Aqui seu investimento
rende mais do que dinheiro.
Fale com seu gerente
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que
investir
com a
gente?

Pode ser porque reinvestimos recursos na
sua região, impulsionando a economia local.
Ou porque somos uma instituição sólida, com
mais de 115 anos de crescimento.

Seja qual for o seu motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa.
SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Consulte disponibilidade com a sua cooperativa.
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NARIZ

Epistaxe: Sangramento nasal
Epistaxe é o nome
dado a qualquer
tipo de perda de
sangue pelo nariz,
frequentemente
pelas narinas, ou
através do nariz
pela boca

Existem dois tipos de epistaxe, a anterior (90% dos
casos aproximadamente), ou
seja, mais próxima da parte
externa do nariz. A posterior
(10% dos casos aproximadamente), ou seja, mais no
interior: menos comum, mas
com efeitos mais graves.A
epistaxe ocorre quando pequenos vasos (veias ou artérias), que passam pela mucosa do nariz se rompem.
QUAIS SÃO AS CAUSAS
DO SANGRAMENTO?
POR QUE ESTES
PEQUENOS VASOS
ROMPEM?
De uma forma geral, os
vasos se tornam frágeis e
mais susceptíveis à rotura
por fatores locais, que podem
ser identificados ao exame
otorrinolaringológico, ou
por fatores sistêmicos como
listado abaixo.
FATORES LOCAIS:
•
Deformidades anatômicas, inalação de produtos
químicos, inflamação (secundária a infecções agudas
do trato respiratório como
sinusite crônica, rinite alérgica e irritantes ambientais);
•
Corpos estranhos;
•
Tumores intranasais;
•
Utilização de medicamentos nasais;
•
Cirurgias prévias;
•
Trauma.

Reprodução

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Quando o nariz sangrar a indicação é que não deite ou coloque a cabeça para trás
FATORES SISTÊMICOS:
•
Uso de alguns medicamentos (ex: aspirina,
varfarina, clopidogrel, desmopressina);
•
Intoxicação alcoólica;
•
Alergias;
•
Alterações da coagulação do sangue;
•
Problemas cardíacos;
•
Tumores do sangue
(leucemia);
•
Hipertensão arterial;
•
Doenças infecciosas;
•
Má-nutrição (especialmente anemia);
•
Uso de narcóticos;
•
Doenças vasculares.
O QUE FAZER?
Se você apresenta episódios frequentes de epistaxe, vale a pena procurar o
otorrinolaringologista antes
mesmo de novo evento para
descobrir a causa, esclarecer
todas as dúvidas e iniciar o
tratamento.
Se estiver apresentando
um sangramento neste momento, inicialmente man-

tenha a calma, a maioria
das epistaxes melhoram
espontaneamente em alguns
minutos e não necessitam
de atendimento médico de
urgência.
QUAL O TRATAMENTO?
O otorrinolaringologista
pode realizar a cauterização
(química ou térmica) dos
vasos sangüíneos afetados
e controlar sua cicatrização.
Algumas vezes é necessário
realizar um tamponamento
nasal nas mais variadas formas (algodão, gaze, esponjas
ou materiais expansíveis)
por um período de 24 a 48
horas. Quando retirados, geralmente as feridas já estão
em fase de cicatrização.
QUANDO CAUTERIZAR
O NARIZ?
A cauterização química
deve ser utilizada para sangramentos de pequena intensidade, já que nos sangramentos mais graves o fluxo
do sangue acaba por “lavar”
o ácido aplicado, antes de
sua ação efetiva. Costuma-se

cauterizar uma pequena área
ao redor do ponto sangrante
inicialmente, caminhando-se em direção centrípeta.
O QUE FAZER QUANDO
O NARIZ SANGRA?
•
Assoe o nariz. Isso
pode aumentar o sangramento num primeiro momento, não se assuste;
•
Fique sentado ou em
pé com a cabeça inclinada
para frente. NÃO deite ou
coloque a cabeça para trás;
•
Aperte suas narinas

por alguns segundos (na
ponta do nariz);
•
Fique pressionando
seu nariz, com papel descartável, por alguns minutos
(respire pela boca);
•
Se o sangramento
persistir, repita os passos.
Se mesmo assim não parar
de sangrar, procure o pronto atendimento.
PROCURE UM
MÉDICO CASO O
SANGRAMENTO
SE APRESENTE EM
ALGUMA DESSAS
CARACTERÍSTICAS
•
Grande quantidade,
causando dificuldade de
respirar;
•
Lhe deixar muito
pálido, cansado ou com
confusão mental;
•
Não cessar, mesmo
com as medidas realizadas
em casa;
•
Acontecer logo após
uma cirurgia do nariz, ou
caso a pessoa tenha;
•
Alguma lesão intra-nasal.
COMO EVITAR?
•
Use um umidificador no quarto;
•
Deixe sempre a mucosa nasal úmida, através
de sprays nasais/soro fisiológico;
•
Tome cuidado ao
manipular seu nariz, para
evitar pequenos traumas,
que podem levar a um sangramento.
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Deputado Federal Sandro Alex recebe
título de Cidadão Honorário de Irati
Durante o evento,
foi anunciada a
pavimentação
do Condomínio
Industrial da Vila
São João

O deputado federal e secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL),
Sandro Alex, recebeu o título de Cidadão Honorário de
Irati, na noite de terça-feira
(21). A solenidade aconteceu
na Câmara de Vereadores e,
na oportunidade, o mesmo
anunciou a autorização para
celebração de um convênio de
R$2,6 milhões para pavimentar as ruas do Condomínio
Industrial da Vila São João.
O projeto que homenageia
o deputado foi criado no ano
passado, pelo ex-vereador
Roni Surek, e por conta da
pandemia o evento para entrega do título só ocorreu agora.
“É uma alegria poder estar em

Jaqueline Lopes

KAUANA NEITZEL, COM REPORTAGEM DE
JAQUELINE LOPES

A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença de diversas autoridades
Irati recebendo um título tão
importante da minha trajetória, é uma das homenagens
mais importantes que recebi
na minha vida, vindo de uma
cidade que defendo”, relata
Sandro Alex.
O presidente da Câmara,
Helio de Mello, comenta que
a homenagem era espera há
tempo, “fazemos homenagens aqueles que contribuíram com a nossa terra, com a

nossa gente, no mês de aniversario da cidade. Porém com a
pandemia acabou atrasando”,
explica.
O deputado também relembrou o momento da infância que passou na cidade, “meu pai lembrou que
a minha avó era nascida de
Irati, então nós passamos a
infância na área rural vendo
a dificuldade de produtores e
fumicultores em poder tirar

sua subsistência. Crescemos
amando Irati como nossa
cidade do coração”, recorda.
Durante a cerimônia, o
prefeito Jorge Derbli entregou
um certificado de gratidão
a um dos recursos enviados,
recentemente, ao município,
de R$ 238.750 mil para a construção de três quadra. Além de
agradecer o investimento para
a pavimentação do Condomínio da Vila São João. “Está foi

uma justa homenagem, que
fizemos ao Sandro Alex. Com
este novo recurso, vamos realizar parte da pavimentação,
recebeu o título e já trouxe este
presente e aproveitamos para
fazermos outras reivindicações”, declarou Derbli.
O autor da homenagem,
Roni Surek, mencionou as
obras que o Deputado trouxe
para Irati e região, especialmente à Unicentro como a Biblioteca e o Ginásio de Esporte,
pavimentações e recursos
destinados à Santa Casa de
Irati. “Sinto-me honrado por
esta proposição”, afirmou.
O presidente da Amcespar,
Junior Benato, reconhece a
importância da proximidade
que a associação precisa ter
com o deputado para poder
receber maiores investimentos. “Todos os municípios da
Amcespar estão desenvolvendo projetos, temos um de
mais de R$ 2 milhões que já
está concluído. Todas as cidades são contempladas pelo
governo do Estado através
desta homenagem”, concluiu
Benato.

EMENDAS

Imbituva recebe R$ 18 milhões em
recursos do governo do Estado
O investimento será
destinado para obras
de asfaltamento de
bairros
O município de Imbituva
recebeu verbas em torno
de R$ 18 milhões vindas do
governo do Estado. Na semana passada, o prefeito Celso
Kubaski fez um balanço sobre os recursos destinados à
cidade. Os valores maiores
serão investidos em obras
de asfaltamento de bairros e
recapeamento da BR 153, mas
também há recursos para investir em veículos, caminhões
e barracões.
Três bairros vão receber
o asfaltamento, sendo eles,
a Vila Brasil, com investimentos de R$ 10 milhões, o
bairro Jardim Carvalho, mais
R$ 2,4 milhões e a Vila Ataíde
Beraldo, com R$ 2.3 milhões.
A BR 153, que corta o Centro
da cidade, também receberá
recapeamento. Apenas nestes pontos, somamos R$ 16.5
milhões de investimentos
defendidos pelo deputado
Alexandre Curi, Romanelli e
Sandro Alex.
O diretor do Departamento de Materiais e Patrimônio
de Imbituva, Wagner Almeida, destaca a importância
desses recursos para o muni-

Assessoria

REDAÇÃO

Prefeito Celso Kubaski juntamente com os deputados Sandro Alex e Alexandre Curi
cípio. Segundo ele, os bairros
que receberam o asfaltamento são muito carentes. Sobre
isso, Almeida aponta que “as
vilas ainda tem estrada de
terra, de chão batido. Quando chove faz muito barro o
que dificulta muito para os
moradores”. Walner ainda
destaca que além do asfalto
será feito o esgoto, escoamento e manilhamento, tudo

para melhorar a vida de quem
mora nesses bairros.
"Já sobre a BR 153, rodovia
transbrasiliana, precisa dos
recapeamentos porque está
esburacada e como é uma via
de grande fluxo de veículos,
como caminhões". Conforme
Wagner, agora serão licitadas
empresas para a realização
de obras.
O prefeito de Imbituva,

Celso Kubaski, comentou que
a administração faz parcerias
com personagens políticos

que têm influência na liberação de recursos, principalmente, perante o Governo
do Estado do Paraná, como
o secretário Sandro Alex e os
deputados estaduais Alexandre Curi e Romanelli.
“Sem estas parcerias, a administração não conseguiria
dar o ritmo necessário para
o desenvolvimento de Imbituva. Além da proximidade
que temos com o Governo Ratinho, o qual tivemos o prazer
de trabalhar na sua primeira
eleição na vida pública como
deputado estadual, esse conjunto de fatores faz com que
tenhamos uma boa visibilidade com o Governo. Esses investimentos são importantes
principalmente para atender
bairros que ainda não foram
contemplados com a pavimentação”, destaca Kubaski.
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Prefeitura Municipal de Rio Azul
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 150/2020.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
JOÃO ALBERTO VALENDORFF DA COSTA
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços
Contínuos, fica prorrogado o prazo de vigência e de
execução, contido na Clausula Décima, do Contrato
150/2020, por mais 01(um) mês, embasado no Artigo
57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições do
Contrato original.
ASSINATURA: 21/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) João Alberto Valendorff Da Costa
Representante
RESULTADO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 63/2021
CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE TROFÉUS E MEDALHAS QUE SERVIRÃO DE PREMIAÇÃO
NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ORGANIZADAS
PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA
INF IRATY LTDA
CNPJ.: 02.436.214/0001-30
FAVORECIDO MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA
CNPJ.: 02.399.982/0001-61
Rio Azul, 23 de Setembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 0174/2021
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$ 28.520,00 (Vinte e Oito Mil, Quinhentos e
Vinte Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 23/09/2021
à 22/09/2022.
ASSINATURA: 23/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIANE ALVES DOS SANTOS
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 0175/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA
CNPJ.: 02.399.982/0001-61
VALOR: R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 23/09/2021
à 22/09/2022.
ASSINATURA: 23/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALCEU JOSE CAVALLI
Representante
EXTARTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 57/2021 –
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO
REFERENTE AO ANO DE 2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
CNPJ.: 07.051.788/0001-04
VALOR: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Embasamento Legal: Nos termos do inciso III, do §
1º do artigo 2º da lei nº11.107/2005 e na lei Municipal
876/2017.
Rio Azul, 23 de Setembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
RESULTADO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 56/2021 –
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE DOCES PARA OS
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA
FAVORECIDO: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
Embasamento legal Art 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Rio Azul, 22 de Setembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 071/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
VALOR: R$ 15.835,85 (Quinze Mil, Oitocentos e Trinta
e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 22/09/2021
à 21/12/2021.
ASSINATURA: 22/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)OSMAIR RODRIGUES
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 79/2020.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
EIRELI EPP
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços
Contínuos, fica prorrogado o prazo de vigência e de
execução, contido na Clausula Décima, do Contrato
79/2020, por mais 01(um) mês, embasado no Artigo 57,
Inciso II, da Lei Federal 8.666/93..
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições do Contrato original.
ASSINATURA: 20/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) Suzane Alves Borcath
Representante
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se
encontra prorrogado Pregão Presencial, nº. 44/2021, do
tipo menor preço por item, com data de abertura para o
dia 27 de setembro de 2021, às 08h30min, cujo objeto
é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
LANCHES PARA PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, PRODUTOS PARA O CAFÉ
DA MANHÃ DOS SERVIDORES EM TRABALHO. O
Edital e demais informações encontram-se disponíveis
na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no
Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme
Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 30min e
das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao partir das 13;00 hrs do dia 22
de setembro de 2021.
Rio Azul, 22 de setembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 80/2020.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços
Contínuos, fica prorrogado o prazo de vigência e de
execução, contido na Clausula Décima, do Contrato
80/2020, por mais 01(um) mês, embasado no Artigo 57,
Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições do Contrato original.
ASSINATURA: 20/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) Nilton Silverio Borcath Santos
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 152/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
ARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA 037.836.969-50
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços
Contínuos, fica prorrogado o prazo de vigência e de
execução, contido na Clausula Décima, do Contrato
152/2020, por mais 01(um) mês, embasado no Artigo
57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições do Contrato original.
ASSINATURA: 21/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) Arinaldo Fernandes de Oliveira
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 151/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI EPP
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços
Contínuos, fica prorrogado o prazo de vigência e de
execução, contido na Clausula Décima, do Contrato
151/2020, por mais 01(um) mês, embasado no Artigo
57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições do Contrato original.
ASSINATURA: 21/09/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) Nilton Silverio Borcath Santos

Representante
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ANULAÇÃO PARCIAL
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2021, COM
EFEITOS EX NUNC, E
ANULAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Nº 103/2021, COM EFEITOS MODULADOS
O Prefeito Municipal de
Rio Azul-PR, torna público a todos os interessados que, com fundamento
no princípio da autotutela
previsto nas Súmulas
nº 346 e 473 do STF,
o Pregão Presencial nº
53/2021, cujo objeto é o
registro de preços de serviços de locação de máquinas pesadas a serem
utilizados pela Secretaria
de Viação, Obras e Serviços Urbanos do Município, fica PARCIALMENTE
ANULADO, com efeitos
ex nunc, especificamente
os atos praticados a partir
na fase de habilitação do
processo, consignados
na Ata nº 58/2021. Por
consequência, também
fica ANULADA a Ata de
Registro de Preços nº
103/2021, com modulação dos efeitos para
permitir os serviços executados de boa-fé pela
empresa Nobel Mecânica
Ltda., no período de a
09/08/2021 e 26/08/2021,
sejam devidamente pagos
a essa sob pena de enriquecimento ilícito.
Em face da anulação parcial do Pregão Presencial
nº 53/2021, fica designada para o dia 27/09/2021,
às 13h30min, a nova
data para a retomada e
continuidade do certa
com a análise, em sessão
pública, dos documentos
de habilitação apresentados pelas empresas
classificadas, agendada,
na sede da Prefeitura
Municipal de Rio Azul.
Rio Azul, 23 de setembro
de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTARTO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO 57/2021 –
OBJETO: EXECUÇÃO DE
CONTRATO DE RATEIO
REFERENTE AO ANO
DE 2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/000101
FAVORECIDO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- CONDER
CNPJ.: 07.051.788/000104
VALOR: 100.000,00 (Cem
Mil Reais)
Embasamento Legal: Nos
termos do inciso III, do
§ 1º do artigo 2º da lei
nº11.107/2005 e na lei
Municipal 876/2017.
Rio Azul, 23 de Setembro
de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Súmulas
RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
CERÂMICA MOPEN LTDA torna público
que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT,
a Renovação da Licença Ambiental de
Operação Nº 249995-R2, para Indústria
Cerâmica, situada à Rodovia Imbituva/
Ivaí PR 160, Km 01, na localidade de Mato
Branco de Baixo, no Município de Imbituva
- PR.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
L. C. PENTEADO COMPENSADOS LTDA
torna público que recebeu do Instituto Água
e Terra - IAT, a Renovação da Licença
Ambiental de Operação Nº 253873-R2,
para Fabricação de Chapas de Madeira
Compensada, situado à Rua Zeni Veine da
Silveira, s/n°, Parque Industrial, no Município de Imbituva-PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
PRÉVIA
RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS
LTDA, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a Licença Ambiental
Prévia Nº 252398, para Comércio de Pneumáticos novos e reforma de pneumáticos
usados, a ser instalada na Alameda Virgílio
Moreira, 483, Nhapindazal, no Município de
Irati - PR.
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DIVERSÃO

Rio Azul terá Primeira Live
Festival de Música Infantil
Evento acontece no
dia 09 de outubro
em comemoração
ao Dia da Criança.
As inscrições já
estão abertas

A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura realiza a 1ª Live Festival de Música Infantil de
Rio Azul, em comemoração
ao Dia da Criança. O evento
será no dia 09 de outubro.
As inscrições vão até dia 24
de setembro.
Podem participar crianças de Rio Azul até 12 anos,
e apresentar qualquer estilo
musical, com ou sem instrumento. O evento acontece
na Casa da Cultura, a partir
das 19 horas.
De acordo com o secretário da pasta, Fábio Souza, devido ao sucesso da

Reprodução

JAQUELINE LOPES

Live do Festival de Música
Rioazulense, realizado no
aniversário do município,
em julho, a Secretaria resolveu fazer uma nova edição,
mas agora com as crianças,
que também participaram
em grande estilo na live de

do aniversário de Rio Azul
devido à idade.
Para o secretário Souza,
a live é uma forma de incentivar a musicalidade no
município, que já tem grandes artistas. E também uma
maneira de trazer eventos

aniversário dos 103 anos de
Rio Azul.
Como a procura foi grande na primeira live, agora,
a Secretaria decidiu fazer
para crianças até 12 anos
completos. Pois muitos ficaram de fora na edição

para Rio Azul, pois a pandemia ainda não permite que
grandes festas aconteçam.
O evento será alguns
dias antes do Dia da Criança, comemorado em 12 de
outubro. Acontece em 09
de outubro, na Casa da Cultura, ao lado da Câmara
de Vereadores. Todos os
protocolos de saúde em
prevenção à Covid-19 serão
cumpridos. Diferente da
live de aniversário, a entrega dos prêmios será feita no
mesmo dia.
As premiações serão em
dinheiro, do primeiro ao
quinto colocado. E são: 1º
lugar – R$ 300; 2º lugar –
200; 3º lugar – R$ 150; 4º e
5º lugar – R$ 100. A transmissão será feita na página
do Facebook da Prefeitura
de Rio Azul.
As inscrições podem ser
feitas na Prefeitura Municipal, com a secretária
Silvana. Mais informações
no telefone (42) 3463-1122
ou (42) 99111-0474.

VISITA

Governador Ratinho Junior visitará
municípios de Irati e Inácio Martins
No evento serão
anunciados novos
investimentos e
realizada a entrega
de títulos

Vila São Roque, para fazer
a entrega de toda a reestruturação, que é a implantação da rede de saneamento básico, a drenagem
das ruas com a instalação
de manilhas, as calçadas
com acessibilidade, paisagismo com jardinagem,
plantação de gramas e
árvores, pavimentação
asfáltica, sinalização horizontal e vertical. E também
a entrega de 242 Títulos de
Regularização Fundiária,
são unidades familiares
que foram regularizadas
e terão o documento da

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho
Junior, visitará os municípios de Irati e Inácio
Martins na tarde desta
sexta-feira (24). O objetivo
da visita será a entrega de
títulos de regularização
fundiária, visita e entrega
da Vila São Roque, de Inácio Martins, a qual foi completamente reestruturada
e será anunciado novos
investimento e liberação
de recursos.
O evento acontece em
Irati, às 13h30, no CT Willy
Laars, na Rua Camacuã,
no Bairro Rio Bonito. De
acordo com a prefeitura,
será feita a entrega de 221

Prefeitura de Irati

KAUANA NEITZEL

O evento conta com o governador Ratinho, deputados e prefeito
Títulos de Regularização
Fundiária – Cohapar e Liberação de Recursos as
SEIL.

O prefeito de Inácio
Martins, Junior Benato,
conta que o governador vai
visitar especificamente a

matricula da Vila.
Além de serem anunciados novos recursos para
o município, que conta o
investimento de mais de
R$ 2 milhões para a pavimentação da rua que dá
acesso do Centro até a Vila.
A recepção do governador
Ratinho Junior será na Vila
São Roque, às 15 h. Estarão
presente no evento, também, o deputado Artagão,
o deputado e secretário da
SEIL,Sandro Alex, a deputada federal Leandre Dal
Ponte e o deputado estadual Rosemback.
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Suelen Lima

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

São 365 dias de novas descobertas, aprendizado e muitas alegrias que o pequeno
Nicolas Miguel Dall'Agnol traz aos papais. Completou seu primeiro aninho de vida na
quinta-feira (23), que sua vida seja repleta de alegrias. Feliz aniversário!!!
Filho de Luidi Dall'Agnol e Ana Carolina Filus.

No dia 23 de setembro
comemoramos o Dia do
Filho!
“Filhos são uma dádiva
de Deus que nos ensinam
a verdadeira força de um
amor incondicional”.
Na foto, o pequeno Arthur
recebe o carinho dos pais
Paulo e Édina. Registro da
fotógrafa Denise Moletta.

De repende 40! Na quarta-feira (22), a querida Fernanda
Mendes comemorou seu aniversário e disse em sua rede
social: “Chego aos 40 anos muito feliz! Num ritmo diferente, este ano, a festa é interna, na alma, no coração!!!”
Que esta nova fase lhe traga muitas alegrias e muitos
anos de vida. Parabéns!

25 de setembro Dia do Farmacêutico.
“Ser farmacêutico é valorizar a vida, cuidar da saúde
do próximo e fazer da proﬁssão um meio de disseminar
orientação e empatia. Feliz Dia do Farmacêutico
com muito carinho e gratidão!”.
Representando esta data tão importante para proﬁssão,
a querida Rafaela Rodrigues que é farmacêutica na
Associação de Amigos do Hospital de Teixeira Soares.

