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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

RIO AZUL
Crianças 
participam 
de festival
de música

Cidades 11
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No dia 02 de novem-
bro é celebrado o Dia de 
Finados. Tradicional-
mente, está cerimônia 
acontece como forma 
de cultuar a memória 
dos entes queridos, sen-
do como lembrança ou 
até mesmo com festas 
e danças. Em Irati, o 
Cemitério Municipal 
é o local que recebe 
mais visitantes e, com 
seus mais de 100 anos, 
compõe a história da 
cidade.

Cidades 15

   DESENVOLVIMENTO
Larissa inaugura nova 

loja em Guamiranga

LUTO

Dia de Finados: uma data 
para homenagear os mortos

JUSTIÇA
Júri condena 
ex-convivente
de Anna 
Silvia Cabral

Segurança 12

SELO
Irati é a 15º 
Cidade Amiga
do Idoso 
no Brasil

Cidades 07

CONTRADIÇÃO
Vereadores 
preservam 
reajuste salarial
de servidores

Cidades 13

IRATI
Feira do 
Pêssego
terá abertura 
em novembro

Cidades 09

CAPACITAÇÃO
Curso de Corte
e Costura é 
ofertado em
Prudentópolis
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Finados: Dê flores em vida!

No dia 02 de novembro é celebrado 
em alguns países do Ocidente o Dia de 
Finados ou Dia dos Mortos. Tradicio-
nalmente, está cerimônia acontece 
como forma de cultuar a memória dos 
entes queridos, sendo como lembran-
ça ou até mesmo com festas e danças. 

O Dia de Finados acontece em 
vários países, recordando memórias 
afetivas daqueles que já partiram. Um 
exemplo é o México, onde a cerimônia 
acontece de maneira festiva. Para os 
mexicanos, o Dia dos Mortos é uma 
forma de trazer para perto, neste dia 
do ano, os que já se foram. Para eles, 
este dia é comemorado com comidas 
e bebidas típicas.

Em Irati, os preparativos para o Dia 
de Finados também estão acontecendo 
em diversos cemitérios da cidade. São 
realizadas reformas e limpezas nos 
túmulos, pintura e higiene do local. A 
prefeitura do município também está 
disponibilizando mão-de-obra para 
auxiliar no processo. Está é a forma 
que a comunidade encontrou de cele-
brar esse rito.
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A restituição do dinheiro aos investi-
dores no caso GAS Consultoria

 
Recentemente, uma ação conjunta entre Ministério Público 

Federal (MPF) e Polícia Federal denominada Operação KRYPTOS, 
com ampla cobertura midiática, encerrou as operações da GAS 
Consultoria, sob acusação dos responsáveis pela empresa suposta-
mente cometerem crimes contra o sistema financeiro nacional. O 
caso chamou bastante a atenção, primeiramente pela quantidade de 
valores apreendidos, que ultrapassa os R$ 200 milhões. O destaque 
também se dá pelo ineditismo da operação, pois sabido é que, como 
a GAS Consultoria, no país existem milhares e constantemente a 
Justiça Federal declina sua competência, alegando que tal maté-
ria, em virtude da não regulação do mercado de criptoativos, não 
geraria lesão ao sistema financeiro nacional e seria, portanto, de 
competência estadual.

Casos envolvendo criptoativos atraiam a competência para a 
Justiça Federal apenas se tivessem base na oferta pública de contrato 
coletivo de investimento que consubstancia valor mobiliário, o que 
sujeitava o caso às disposições da lei que define os crimes contra o 
sistema financeiro nacional (lei 7.492/86). Os demais artigos que 
recaíram na acusação nunca foram levados em consideração.

 Com essa recente operação contra a GAS Consultoria, alimenta-
-se a esperança de que se abra o precedente e aplique o mesmo rigor 
a centenas de “piramideiros” que lesaram milhões de vítimas no 
país e ainda estão impunes. Espera-se que não seja uma iniciativa 
isolada, pois no caso da GAS Consultoria, até a operação ser realizada 
não existia por parte dos acusados lesão aos investidores, que deixa-
ram de receber em virtude do impedimento gerado pelas medidas 
judiciais. Diante dessa situação, a grande dúvida dos investidores 
está relacionada com a devolução de seu capital, tendo em vista 
que o dinheiro dos mesmos estava em custódia justamente com a 
GAS Consultoria.

 É importante frisar que a acusação que recai sobre os envolvi-
dos é a de funcionar como instituição financeira sem autorização, 
onde recebiam capital sob a promessa de pagar rendimentos aos 
interessados. Nessa linha, convém inicialmente destacar o disposto 
nos artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal e artigo 91 incisos, 
I e II do Código Penal, que elencam o quanto segue:

 "Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 
apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem 
ao processo."

 "Art. 119. As coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código 
Penal (atual artigo 91) não poderão ser restituídas, mesmo depois 
de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao 
lesado ou a terceiro de boa-fé."

 "Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 
crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)"

 Com base nos artigos mencionados, o primeiro passo que de-
verá ser dado pelo grupo de investidores será a demonstração, em 
Juízo, que são terceiros de boa-fé e fazem jus ao direito ressalvado 
no inciso II do artigo 91, impedindo assim que seu capital fique 
para a União, como elencado no referido diploma legal. A presente 
demonstração é feita com base no artigo 120 do Código de Processo 
Penal, diretamente ao juízo criminal onde, mediante termo nos 
autos, os investidores deverão demonstrar que não existe dúvida 
quanto aos seus direitos.

 Mais uma vez, cabe alertar aos investidores que, além do disposto 
no artigo 91 do Código Penal, o artigo 122 do Código de Processo Pe-
nal também alerta quando não reclamado o direito, a possibilidade 
de se perder em favor da União, como demonstrado abaixo:  

 "Art. 122. Sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, de-
corrido o prazo de 90 (noventa) dias, após transitar em julgado a 
sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda, em 
favor da União, das coisas apreendidas (artigo 74, II, a e b do Código 
Penal) e ordenará que sejam vendidas em leilão público.

 Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro 
Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Na presente operação, os recursos que estavam em poder da 
GAS agora estão sob custódia do juízo da 3ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro, sendo o mesmo diante disso o caminho lógico para a 
restituição dos investidores." 

 Deve-se frisar que se trata de medida a ser operacionalizada 
com urgência tanto por parte dos investidores quanto por parte 
das autoridades, pois em que pese ser um caso extremamente 
complexo pela grandeza, tal situação gerou uma catástrofe social 
econômica que extrapola os limites da região dos Lagos no Estado 
do Rio de Janeiro, pois milhares de pessoas que viviam dos supostos 
rendimentos das suas economias agora estão à míngua em um 
momento bastante complicado do país. 

 Ante o exposto, convém destacar o brilhante Rui Barbosa para 
a importância da celeridade na decisão em relação aos terceiros de 
boa-fé, onde “A justiça atrasada não é justiça; senão injustiça qua-
lificada e manifesta”. Diante disso, que se solucione essa situação 
o quanto antes, para o bem de todos.

 
AUTOR: JORGE CALAZANS É ADVOGADO ESPECIALISTA NA ÁREA CRIMINAL, CONSELHEIRO ES-

TADUAL DA ANACRIM E SÓCIO DO ESCRITÓRIO CALAZANS & VIEIRA DIAS ADVOGADOS, COM ATUAÇÃO 
NA DEFESA DE VÍTIMAS DE FRAUDES FINANCEIRAS.

O cemitério é considerado um campo 
santo, onde são encontradas imagens de 
santos católicose objetos considerados 
sagrados. Nos sepulcros encontramos 
familiares e amigos rezando, acendendo 
velas e deixando coroas de flores. 

Apesar de entendermos que este dia 
significa muito para alguns, para outros 
nem sempre é.  Alguns tem costume de 
realizar essas pequenas cerimônias e vão 
todos os anos ao cemitério nesta data, 
outros lidam com o luto de formas dife-
rentes. Sem contar os que não se sentem 
à vontade no espaço dos campos santos. 
Fato é que essa data não passa em bran-
co na vida dos que já perderam alguém 
especial. Cada um sabe a dor que carrega 
no peito e a forma de enfrentar seu luto. 
Entretanto, também é um momento de 
resgate de momentos bons passados com 
quem se amou e acabou partindo. 

O Dia de Finados além de trazer-nos 
a lembranças dos que partiram também 
nos traz um alerta para que vivamos o 
hoje, porque não sabemos o dia de ama-
nhã. Aquele velho clichê se aplica neste 
momento: dê flores em vida!
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"9" 
Os vereadores da Câ-

mara Mirim apresen-
taram projetos de me-
lhorias para as escolas 
e bairros onde moram. 
O Projeto é um exemplo. 

Amiga do Idoso 
O prefeito Jorge Derbli tem apostado, significativamente, em políticas públicas para 

o idoso. Não porque passou dos 60, mas porque vê a necessidade de valorizar as expe-
riências. Prova disso foi o evento que contou com a presença do secretário nacional do 
Promoção e Defesa da Pessoa, Toninho Costa, que prestigiou o evento. O selo de Cidade 
Amiga do Idoso, que tem o apoio e articulação da deputada Leandre Dal Ponte, dará a 
Irati a condição de ampliar as conquistas neste seguimento e acesso a linhas específicas 
para ações neste setor. 

Elogio
Cabe um elogio a se-

cretária Sybil Dytrich que 
vem apostando todo o seu 
trabalho neste projeto. Ou-
tro elogio, segue ao pessoal 
que fez o Hino do Idoso, 
principalmente a Fernanda 
Santos (cantora) e Paulo 
Rogério Menon (Maione-
se), compositor da letra 
e música, que embalou a 
terceira idade no evento 
e foi motivo de elogios. O 
terceiro, quem recebeu foi 
a deputada Leandre, pela 
sua atuação. Segundo o 
secretário, se o congresso 
tivesse mais 50 deputados 
como Leandre, o congresso 
seria diferente. 

Em Irati
O deputado Evandro 

Roman (Patriotas) estará 
em Irati na sexta (28), para 
visita ao prefeito Jorge Der-
bli. Roman tem ajustado 
um valor significativo em 
recursos para o município. 
Mas as obras no Pinho de 
Baixo, principalmente na 
pavimentação, tem sido a 
maior marca do parlamen-
tar. Roman tem tratado de 
liberar a documentação da 
Cachoeira do Pinho para o 
município de Irati e reali-
zar na sequência maiore-
sinvestimentos. 

Criança e Adolescente 
O prefeito Leandro Jasinski, junto da primeira dama e 

secretária de Assistência Social Ghessi Buco, esteve nes-
ta quinta (28) no Palácio Iguaçu assinando o  repasse ao 
CEDCA, que visa o incentivo ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes.
Na foto Ghessi, vice-Governador Darci Piana, Deputado 
Romanelli e o prefeito Leandro.  

Reclamando
Em Irati, o vereador e 

presidente da Câmara, Hé-
lio de Mello, e o vereador 
Nato Kffuri, questionaram 
a demora na liberação “por 
um tal de código para po-
der iniciar o tratamento 
oncológico. Com o Hospital 
que temos em Irati, e que 
inclusive será ampliado, foi 
criado uma expectativa na 
população. Portanto, deixo 
registrado aqui, nesta tri-
buna, o meu protesto e peço 
aos responsáveis que tirem 
a bunda das suas cadeiras e 
resolvam esta situação, pois 
a nossa população precisa 
ser respeitada e atendida”, 
desabafou Hélio, na tribu-
na. Em Imbituva, o vice-
-prefeito Zaqueu, também 
mostrou indignação pela 
demora no atendimento 
que também atinge Imbi-
tuva.

Resposta do 
Erasto

Através da assessoria 
de imprensa, o Hospital 
Erasto Gaertner disse que 
“o paciente ingressa para 
tratamento na Unidade do 
Erasto de Irati por meio de 
um código de transação 
fornecido pela 4ª Regional 
de Saúde. No momento 
em que o código é gerado 
pela 4ª Regional, o agenda-
mento de atendimento do 
paciente é feito imediata-
mente, não ultrapassando 
duas semanas como prazo. 
Atualmente a Unidade do 
Erasto Gaertner de Irati 
tem capacidade para reali-
zar até 100 consultas men-
sais. Nos meses de agosto e 
setembro, deste ano, foram 
referenciados à Unidade 
apenas 36 e 53 pacientes, 
respectivamente. Resta 
agora a 4ª Regional se pro-
nunciar. 

Pacto de 
mediocridade

As câmaras de Iná-
cio Martins e Fernandes 
Pinheiro reprovaram as 
leis enviadas pelos exe-
cutivos para suspender 
ou cancelar o aumento 
dos funcionários públicos 
dada no início do ano. 
A recomendação foi do 
Tribunal de Contas do 
Estado para que os muni-
cípios retirem o aumento 
já efetivado. O caso é que 
os municípios deram o 
aumento aos funcionários 
baseados num parecer do 
TCE. Mas após consulta 
o Tribunal de Justiça (TJ) 
derrubou este parecer, 
obrigando os municípios 
a retirar o aumento. 

Pacto de 
mediocridade II

O relacionamento com a 
“mediocridade” é que pare-
ce em primeira análise que 
os vereadores, ao reprovar a 
retirada do aumento, busca-
ram apenas uma promoção 
pessoal perante os funcio-
nários públicos, mas sem 
nenhuma responsabilidade 
com a “coisa” pública. Em 
Inácio Martins, o prefeito 
Junior Benato entrou na jus-
tiça com pedido de liminar 
contra a decisão da Câmara. 
Já a prefeita Cleonice disse 
que vai encaminhar a re-
cusa dos vereadores ao TC 
e aguarda posicionamento. 
Caso os funcionários tive-
rem que devolver o valor 
será uma responsabilidade 
dos vereadores. O presiden-
te Juninho disse à Folha que 
os vereadores não acharam 
justo retirar o aumento que 
já foi adquirido.

Fake News
O deputado Fernando 

Francisquini teve seu man-
dato cassado pelo TSE por 
prática de fake news contra 
urnas eletrônicas. No dia 
da eleição, Francisquini 
que teve mais de 1800 vo-
tos, em Irati, realizou uma 
live onde cometeu o crime 
que originou sua cassação. 
Embora vá recorrer ao STF, 
a decisão é imediata. Quer 
dizer que tão logo o TRE 
seja notificado, avisa a As-
sembleia que lhe imputa a 
pena. 

Repercussão. 
A cassação do deputado 

Franceschini impacta nos 
mandatos dos deputados Do 
Carmo, Emerson Bacil e Cas-
siano Caron, já que os votos 
da coligação foram invalida-
dos e será necessária nova 
contagem. Mas para isso, 
aguarda-se o TRE apresentar 
a nova contagem que será 
feita pela Secretaria Judicia-
ria do Tribunal. Após a retota-
lização dos votos a Secretaria 
deve notificar a Assembléia 
Legislativa do Paraná para a 
tomada de decisão. Dentre 
os deputados que deverão 
assumir está Nereu Moura 
(MDB), Pedro Paulo Bazana 
(PV), Adelino Ribeiro (PRP) e 
Elio Rusch (DEM).

A região perde
Emerson Bacil é um dos 

deputados que perderá o 
mandato imediatamente. 
Os mais de 427 mil votos 
foram invalidados e alte-
rou o quoeficiente eleito-
ral. Os mesmos votos que 
colocaram Bacil na Alep 
vão tirá-lo. “O trabalho 
em defesa da região irá 
continuar. Uma decisão 
que muda tudo, mas que 
não nos derruba. É apenas 
um obstáculo no caminho, 
iremos seguir atuando 
para que o melhor acon-
teça e lutando por nos-
sos objetivos que vem do 
interesse do povo e para 
a coletividade”, disse em 
redes sociais.

Boi de Piranha
Embora Bolsonaro tenha 

escapado de dois processos 
de cassação de sua chapa, por 
disparo de mensagem em 
massa, a cassação de Francis-
quini pode ser um recado para 
Bolsonaro que faz pouco caso 
com as fake News. Segundo es-
pecialistas, a condenação abre 
um precedente na justiça bra-
sileira e pode afetar outros po-
líticos, entre eles o presidente 
Jair Bolsonaro. Francisquini é 
o primeiro deputado que foi 
cassado por fake news. 

“Quem tem dor, 
tem pressa”

HÉLIO DE MELLO
N

ilt
on

 P
ab

is
D

iv
ul

ga
çã

o

D
iv

ul
ga

çã
o



4 CIDADES Irati, 29 de Outubro de 2021 FOLHA
BIOGRAFIA

Albino Pabis, polaco, agricultor, 
vereador e homem de fé
Nascido em 
Fernandes Pinheiro, 
foi vereador em 
Irati e teve sua fé 
marcada em obras 
na comunidade de 
Nossa Senhora da 
Luz e São Francisco. 
Faleceu aos 55 anos 

NILTON PABIS, NELI PABIS

Da Polônia veio Pedro Pa-
bis e Cecília e os fi lhos Adão, 
Stanisláo, Catharina, Anna, 
José e João. O Filho Luiz nasceu 
em solo brasileiro. Stanisláo 
casou-se com Maria Iantas, e 
nasceu Ludovico, que se casou 
com Victoria Mierswa (fi lha 
de João Mierswa e Antônia 
Agostin) e tiveram 11 fi lhos. 
O primeiro destes é Albino 
Pabis, do qual vamos falar 
nesta edição.   Albino (Bino)  
foi agricultor, empresário, 
vereador e homem de fé. 

Filho de Ludovico (+ 1972) 
e Victoria Mierswa Pabis (+ 
1994), nasceu em Fernandes 
Pinheiro em cinco de outubro 
de 1935. Foi o primeiro a nas-
cer em um de parto de gême-
os, depois veio Augusto.Ti-
nha apenas uma irmã a Eva 
(a única viva), ou “Ivunha” 
do Polonês. Mas era uma fa-
mília numerosa de irmãos, 
11 ao total.  Jacob, Alfredo, 
Jorge, Antônio. E teve quatro 
irmãos que morreram ainda 
criança, João (3 anos – prova-
velmente tifo), Valdomiro (3 
meses) e Maria José e Manoel 
(recém-nascidos). Neto de 
João e Antônia Mierswa, 
mas, destes, vamos falar em 
outra oportunidade. 

Moravam em Fernandes 
Pinheiro, na época, um pro-
missor distrito de Teixei-
ra Soares, num terreno de 
araucárias e fl oresta nativa 
onde cultivavam e processa-
vam erva-mate e trabalha-
vam no “barbaqua” (feito 
artesanalmente por Ludovi-
co), cancheando erva-mate.  

Mudou-se com seus pais 
e os irmãos já nascidos para 
Irati, por volta de 1945, para 
a região denominada Pe-
reiras. Hoje, conhecido por 
Loteamento Pabis, onde ti-
nham vacas de leite e terras 
de cultivo, lugar cortado pelo 
córrego Arroio dos Pereiras. 
Mas ainda trabalhavam em 
Fernandes Pinheiro onde 
passavam a semana, na lida 
com a erva. 

Ainda menino, ajudava 
sua mãe na venda de leite, 
ovos, verduras, manteiga e re-
queijão.  Um dia estavam indo 
passear na Pedreira na casa da 
Tia Rosalina, e, ao passar pelo 
prostíbulo, comentou com sua 
mãe que ali as mulheres eram 
suas maiores freguesas, fi cou 
então proibido, sem saber o 
porque, de vender naquela 
casa.

Trabalhava na lavoura na 
Colônia São Lourenço, próxi-
mo a Capela, ele e seus irmãos 
vinham a pé e, às vezes, de car-

roça estudar no Colégio  Irati.
Mais tarde, comprou um 

caminhão GMC e começou 
transportando erva-mate de 
Irati para Paranaguá, pela 
Estrada da Serra da Graciosa. 
Passou também a transportar 
batata e tijolos. Foi assim que 
conheceu sua então futura   
esposa, Tereza Grechinski, 
que trabalhava na olaria de 
seu pai, em Fernandes Pinhei-
ro. Em 27 de julho de 1963, 
casou-se na Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Luz, em 
uma celebração presidida 
pelo Capuchinho Frei Nereu. 
A festa foi na Serra dos No-
gueiras, com churrasco feito 
na vala às 15 horas da tarde. 
Formou, assim, uma família 
em que nasceram Neli Regi-
na Pabis e Nilton César Pabis.  
Neli teve duas fi lhas: Rafaela 
e Juliana, que se casou com 
Angelo, e das quais descen-
dem Laura Valentina e Luiza. 
Nilton César casou-se com 
Luciane que trouxe os netos 
Letícia Helena, José Octavio e 
Thomaz Rafael. 

Em 1964, iniciou uma 
sociedade com os irmãos, 
Augusto, Jacob e Alfredo, 
com o projeto de uma cons-
trução de uma farinheira que 
acabou mudando para um 
depósito de cereais. Cons-
tituindo, assim, a Empresa 
Irmãos Pabis & Cia Ltda.

Desde criança, Albino 
apresentava características 
de liderança e, com o passar 
dos anos, foi potencializan-
do suas virtudes naturais 
começando dentro de casa. 
Aos poucos, foi se expandin-
do por todas as áreas de sua 
vida. Tornando-se, assim, um 
representante do povo na 
sociedade.

Na agricultura foi um 
grande produtor e inovador 
na produção de cereais, sen-
do o precursor na produção 
de cebola pitoqueada, substi-
tuindo o sistema de tranças, 
que tinha mercado consu-
midor no Rio de Janeiro. 
Fazia plantio de trigo e arroz, 
trazendo de fora as colheita-
deiras alugadas substituindo 
as colheitas manuais. Aos 
poucos, foram adquirindo 
seus próprios maquinários, 
como o trator de esteira, 
alugado aos produtores da 
região. No ramo da batata foi 
um dos primeiros a utilizar ar-
rancadeiras de batatas a disco, 
e a fazer irrigação mecânica. 

Ampliaram mais tarde ao cul-
tivo de feijão e soja. Vendiam 
e transportavam os cereais 
para várias regiões do país, 
incentivando o comércio na 
região, como São Paulo e Rio. 
Infl uenciou empresários de 
fora a comprarem produtos 
em Irati. Como fruto dos lu-
cros da produção de batatas, 
acabou por investir no ramo 
de transporte, em que chegou 
a ter duas carretas antes de 
falecer. 

Acreditando que o coo-
perativismo poderia trans-
formar a sociedade, junto 
de Guilherme Gurski, David 

Albino Pabis acompanhado da esposa Tereza recebendo o título de agricultor do ano

Tereza com Nilton no colo, no fundo, Albino e a frente Neli
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Pechebiski, Pedro Zavelinski e 
outros mais, foi membro fun-
dador número 77 da Coopera-
tiva Agrícola Irati LTDA (CAIL), 
e foi secretário entre 20 de 
março de 1977 a 20 de março 
de 1980, na gestão de Ivo Za-
non, colaborando na execução 
de obras importantes para 
a expansão da Cooperativa. 
Na época, a construção da 
unidade armazenadora na BR 
277, atualmente Cooperativa 
Bom Jesus, e o entreposto de 
Imbituva. Devido a sua atua-
ção na agricultura, foi eleito 
pela Aciai como “Agricultor 
do Ano”, em 1986.

Na vida política fez parte 

do PP (Partido Popular), e 
depois do PMDB (atual MDB), 
partido pelo qual foi eleito 
vereador com 582 votos, em 
1982, ocupando a quarta colo-
cação no legislativo municipal 
e o cargo de segundo secretá-
rio. Lutou sempre pelos agri-
cultores e “bóias-frias”. Era 
da base de apoio do prefeito 
Toti Colaço Vaz. Trabalhou por 
muitas conquistas, principal-
mente para a Vila São João, 
dentre elas, iluminação públi-
ca, implantação do ensino de 
5ª a 8ª série para a escola João 
XXIII, construção do Centro 
Social, Ciclo Vias, Posto de 
Saúde e saneamento básico. 
Também, defendeu o peque-
no produtor, mostrando as 
difi culdades que enfrentavam 

tanto na comercialização 
quanto na infraestrutura. 
Contribuiu para a aquisição 
do terreno para a Implantação 
do CT Willy Laars. Do governa-
dor José Richa, em visita a Ira-
ti, recebeu o reconhecimento 
“Mérito Rodoviário” pela atu-
ação na doação de terrenos 
para que o traçado da atual 
BR-153 (contorno leste) fosse 
construído, contribuindo para 
o Plano Rodoviário Estadual.  

Ativo na comunidade, foi 
membro da Congregação 
Mariana Imaculada Concei-
ção de  Maria, e membro da 
diretoria. Foi presidente do 
Conselho da Igreja Matriz 

Nossa Senhora da Luz, de 1973 
à 1981. Dentre muitos feitos, 
conduzia junto à equipe as 
grandes festas de São Cristó-
vão e as de Nossa Senhora da 
Luz. Iniciou com a comissão 
os estudos do projeto do cen-
tro comunitário São Leopoldo 
Mandic (salão Paroquial), 
deixando para o sucessor João 
Malanski, todos os projetos 
e materiais para a execução 
da obra. Foi eleito presidente 
da capela São Francisco de 
Assis, com mandato entre 
1986 a 1990. Instituiu várias 
campanhas para arrecadar 
fundos (pinheiro e soja) e 
adquiriram terrenos para 
ampliar a estrutura da capela 
e construíram o salão de fes-
tas denominado Santa Clara. 
Foi também incentivador do 
grupo de jovens JUNIFRA, do 
teatro da “Paixão de Cristo”, 
em que participava como 
fi gurante e incentivava ou-
tros membros a participar. 
Também foi membro do mo-
vimento de cursilhos e do 
Movimento Familiar Cristão 
(MFC).

Nos últimos dois anos de 
vida, um câncer lhe enfraque-
ceu o corpo, mas não a alma. 
Nunca reclamou da doença. 
Faleceu em 27 de outubro 
de 1990, aos 55 anos, na sua 
residência em Irati.

Sua trajetória foi marcada 
por denominação de rua no 
Bairro Jardim Califórnia, no 
loteamento Pabis, sob o CEP 
84506-863. Uma homenagem 
do vereador e amigo Osmar 
Laroca. 

Era apaixonado pela co-
munidade. Apesar de pouco 
estudo, seu conhecimento 
e arrojo iam a frente de seu 
tempo. Entusiasta das causas 
da agricultura e apoiador 
da juventude, respeitado e 
respeitador na política. Era 
justo nas tratativas. Tinha 
uma identidade muito forte, 
rígido, teimoso, mas de ri-
sada farta. Homem simples, 
justo e leal a seus princípios, 
o que lhe trazia grandes ami-
gos. Com sua personalidade 
única, marcou e fez história, 
deixando um exemplo de 
caráter.
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A rede de supermerca-
dos Larissa tem 32 anos 
de existência e há 13 anos 
atrás o Larissa instalou-se 
em Guamiranga. Durante 
este tempo foram mui-
tos os aprendizados para 
crescer e se fortalecer, 
expandir a marca para ci-
dades vizinhas sempre foi 
algo que a família Bobato 
almejava. Na quinta-feira 
(28), foi inaugurada no 
município uma nova loja 
da rede de supermercados.

Em outubro de 2008, 
surgiu a oportunidade 
de estender a rede até a 
cidade de Guamiranga. 
Desde então, a família luta 
contra muitos percalços 
pelo caminho, mas o que 
os fortaleceu sempre foi a 
determinação da equipe, a 
qual permanece como base 
a mesma desde a inaugu-
ração.

 “Com o passar dos anos 
fomos aperfeiçoando pro-
cessos tanto operacionais 
quanto administrativos e 
notamos que precisáva-
mos modernizar a rede. 
Por este motivo, um de 
nossos desejos era a nova 
estrutura na cidade de 
Guamiranga”, destaca Ma-
teus Bobato.

Realizar esse sonho para 
a marca Larissa, bem como 
para a cidade, é um feito 

INVESTIMENTO

Rede de supermercados Larissa 
inaugura nova loja em Guamiranga
O espaço comporta 
uma infraestrutura 
moderna e de 
qualidade

único. Com um investindo 
de R$ 10 mi, Acir Boba-
to, Diretor Geral, afirma: 
"muitos desacreditavam, 
mas nós sabemos que Gua-
miranga além de suportar 
toda esta estrutura terá 
muito mais destaque no 
cenário regional. Estando 
aqui contribuímos com a 
economia local, bem como, 
geramos oportunidades de 
trabalho.Na loja anterior 
foram 60 empregos dire-
tos e agora já estamos com 
mais de 20 contratações 
realizadas para a nova loja. 
Construir em Guamiranga 

é validar o quanto confia-
mos nesse lugar de gente 
trabalhadora, honesta e 
que vive basicamente do 
campo. Trazer esse con-
forto, essa facilidade e 
continuar comprando com 
economia, é o que o cliente 
Larissa espera", conclui.

A marca, Larissa honra 
a cidade de Guamiranga 
com uma loja moderna, 
ampla, com aproximada-
mente quatro mil metros 
quadrados de área cons-
truída. É um complexo 
comercial que atenderá 
não somente o supermer-
cado, mas abrange a casa 
lotérica São José, farmá-
cia Larissa Unidade 2 e 
Amanda Modas. Contando 
com metade das vagas do 
estacionamento coberto, 
com fácil acesso, layout 
pensado estrategicamen-
te e iluminação de led em 
todos os setores.

A novidade do mercado 
é a venda em ‘atacare-
jo’, alguns produtos sen-
do comprados em maior 
quantidade tem um preço 
mais baixo, Acir diz que 
será a primeira experi-
ência da marca com este 
formato de venda, mas 
tem boas expectativas.

O prefeito de Guami-
ranga, Marcelo Leite, que 
estava presente na inau-
guração do espaço, frisou 
que para os moradores 
da cidade é uma honra 
receber um investimen-
to deste porte. “A cidade 
precisa de mais emprego, 
gera crescimento e traz 
diversos benefícios. Para 
a população, está obra é 
um pequeno shopping, por 
agrupar algumas lojas”, 
completou o prefeito. 

“É a realização de um 
sonho! A confiança e cre-

dibilidade que o povo de-
posita não tem preço, é 
um valor inestimável. Va-
mos trabalhar duro para 
trazer quantidade, preço, 
qualidade e uma experi-
ência de compra incrível. 
Queremos que os clientes 
saiam satisfeitos, felizes 
e querendo voltar”, avalia 
Mateus. 

"Larissa já é tradição! 
Por isso trabalhamos para 
intensificar as ações e 
promoções. É o nosso di-
ferencial na região”, Acir 
Bobato. A área de venda 
conta com 1500 metros 
quadrados, com o que há 
de mais moderno no setor 
de varejo. Um setor de pro-
dução com equipamentos 

de última geração para 
agilizar o atendimento ao 
cliente. Além de contar 
com 20 câmaras frias e 
salas refrigeradas que nos 
darão suporte para manter 
a qualidade das carnes e 
frios que são 100% inspe-
cionadas e de procedência 
qualificada. 

Uma lanchonete espa-
çosa, um hortifruti pla-
nejado para apresentar a 
qualidade do setor, bem 
como a área de frios com 
freezers e geladeiras so-
fisticadas. "Praticidade e 
comodidade ao alcance do 
Guaraminguense e região.
Larissa investe e cresce, 
com você e por você" fina-
liza Fabio Bobato.
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Para a abertura do novo supermercado Larissa foram investidos cerca de R$ 10 milhões, tornando a loja mais moderna da rede
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A prefeitura de Pruden-
tópolis, através da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Desenvolvimento Econômi-
co, está oferecendo o curso 
de Corte e Costura. Os inte-
ressados em participar não 
precisaram realizar nenhum 
tipo de investimento, pois 
a administração municipal 
está ofertando tudo gratui-
tamente.

A organização é realizada 
diretamente pela Secretaria 
de Indústria, cedendo os ma-
quinários e o local. O curso 
também conta com a cola-
boração de empresários do 
ramo, que estão realizando 
doações de matéria-prima 
para as aulas práticas e ofe-
recendo auxílio técnico.

CAPACITAÇÃO 

Prefeitura de Prudentópolis 
oferece curso de Corte e Costura
Somente neste ano, 
o ramo têxtil gerou 
mais de 200 vagas 
de emprego na 
cidade

Na segunda-feira (25), foi 
realizada a primeira aula do 
curso de Corte e Costura, que 
terá a duração de um mês, 
com aproximadamente 80 
horas aula. Para que os alu-
nos tenham uma formação 
completa e de qualidade as 
turmas foram divididas em 
três turnos, com dez alunos 
em cada. 

O curso tem por objeti-
vo capacitar pessoas que 
tenham interesse na área 
têxtil, sendo um diferencial 
para o mercado de trabalho. 

O ramo têxtil gerou, somen-
te neste ano, mais de 200 
vagas de emprego na cidade 
de Prudentópolis, um nicho 
que está em constante cres-
cimento.

O prefeito Osnei Stadler, 
esteve na inauguração das 
primeiras turmas e afir-
mou que está satisfeito em 
ver tantas pessoas entu-
siasmadas em buscar novos 
conhecimentos.“É muito 
importante esse compro-
metimento e interesse das 
alunas. É uma área que está 

crescendo bastante em nosso 
município, gostaríamos de 
ter iniciado um pouco antes, 
mas devido a pandemia ti-
vemos que adiar um pouco”, 
relata Stadler.

De acordo com o prefeito, 
o objetivo a partir de ago-
ra é estar moldando novos 
profissionais no ramo têxtil, 
com uma mão de obra de 
qualidade. “Temos quatro 
grandes empresas no setor 
têxtil que sempre procuram 
profissionais qualificados 
para as suas empresas. Uma 

de nossas prioridades na ges-
tão é a geração de emprego 
e capacitar o maior número 
de pessoa para o mercado de 
trabalho”, comenta.

A gestão municipal tem 
como foco o desenvolvimen-
to do Parque Industrial e 
estão trabalhando constan-
temente para começar a 
receber novas empresas o 
mais rápido possivel. Osnei 
Stadler destaca que já tem 
algumas empresas interes-
sadas, algumas de dentro do 
município e de fora também. 
No momento, falta somente 
a liberação ambiental para 
começar as obras e posterior-
mente gerar mais empregos 
para os munícipes.

Os interessados em re-
alizar o curso de Corte e 
Costura podem ligar para o 
número 3446-5715 e falar 
diretamente com o pessoal 
da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Desenvolvimen-
to Econômico. As aulas são 
realizadas na Rua Marechal 
Floriano. 

REDAÇÃO 

A Secretaria de Agricul-
tura e Pecuária de Imbituva 
realiza, nesta sexta-feira 
(29), o 1º Dia de Campo 
Agricultura Orgânica: Pro-
dução e Utilização de Bio-
fertilizantes e Defensivos 
Naturais na Agricultura Or-
gânica. O objetivo é trazer 
aos produtores de frutas e 
hortaliças a possibilidade 
de aprendizado sobre o sis-
tema de cultivo orgânico. 
O evento é voltado para to-
dos os agricultores que se 
interessem em participar 
e acontece às 8h em uma 
propriedade na saída para 
Irati, em frente a Calçados 
Prado. 

O Dia de Campo será re-
alizado através do Progra-

EVENTO

Prefeitura de Imbituva realiza 1º Dia 
de Campo “Agricultura Orgânica”
O propósito da 
atividade é ensinar 
aos produtores o 
sistema de cultivo 
agrícola 

ma ''Paraná + Orgânico'' 
do Governo do Estado que 
possibilita aos agricultores 
familiares interessados 
em produzir alimentos de 
maneira orgânica obte-
nham a certificação orgâ-

nica. O evento conta com 
o apoio da Novagro e do 
IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná - IAPAR - EMATER). 

O prefeito Celso Ku-
baski destaca a importân-

cia deste sistema de produ-
ção que ajuda a preservar 
o meio ambiente, onde a 
população da cidade pode-
rá adquirir alimentos mais 
seguros e de boa qualidade, 
em contrapartida o produ-
tor também é beneficiado 
com a possibilidade de 
acesso a novos mercados e 
maiores ganhos. “A prefei-
tura de Imbituva através 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura tem buscado 
apoiar em especial nossos 
pequenos produtores para 
diversificação da produção 
e na busca a novas oportu-
nidades de renda”.

O secretário municipal 
de Agricultura e Pecuária, 
Tiago Castro, comenta que 
no evento os produtores 
rurais irão aprender a pro-
duzir os biofertilizantes 
e repelentes naturais que 
podem ajudá-los no de-
senvolvimento do sistema 
de produção orgânica. O 
secretário ainda destaca 
que o produto orgânico 
certificado pode receber 
uma agregação de valor de 

10% a 30%. 
“O município de Im-

bituva fez a adesão ao 
programa do Governo do 
Estado “Paraná + Orgâni-
co”, que vai possibilitar a 
certificação gratuita aos 
produtores. A secretaria 
Municipal de  Agricultura 
de Imbituva incentiva e 
apoia este programa  que 
tem a ajuda dos bolsistas 
de Agronomia da Univer-
sidade Estadual de Pon-
ta Grossa (UEPG). Para o 
evento, os profissionais 
do programa “Paraná + 
Orgânico” e da Secretaria 
de Agricultura de Imbituva 
vão  confeccionar diversos 
fertilizantes e repelentes 
naturais juntamente com 
os produtores”, explica.

Castro finaliza afirman-
do que o objetivo da pasta 
é possibilitar a certificação 
de produtos orgânicos aos 
produtores e inserir estes 
alimentos em circulação 
para a população do Im-
bituva e na merenda das 
escolas da rede pública 
municipal.

As aulas de Corte e Costura iniciaram na segunda-feira (25) com dez alunos por turno
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A Associação dos Servi-
dores Públicos Municipais de 
Irati (ASPMI), a Prefeitura de 
Irati, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, lançou 
o programa Cidade Amiga do 
Idoso, na segunda-feira (25). 
Durante a solenidade, também 
foi lançada a Década do Enve-
lhecimento Saudável. 

Irati foi a 13ª cidade do Pa-
raná a receber o certificado de 
Cidade Amiga do Idoso, emiti-
do pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e passou a in-
tegrar uma rede mundial com 
foco na melhoria da qualidade 
de vida dos idosos, composta 
por 44 países e 1141 cidades, 
que compõem 14 redes. O 
programa tem como principal 
objetivo incentivar os municí-
pios a adotarem medidas para 
um envelhecimento saudável.

A Década do Envelheci-
mento Saudável foi procla-
mada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 
dezembro de 2020, e alinhada 
aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). A 

SOCIAL 

Irati é a 13ª cidade do Paraná a receber 
certificado de Cidade Amiga do Idoso
O documento 
foi emitido pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS)

Década é a principal estratégia 
atual para alcançar e apoiar 
ações para enfrentar os de-
safios do envelhecimento da 
população e garantir o desen-
volvimento sustentável nas 
Américas. Neste sentido, Irati 
vem ganhando destaque com 
a criação de políticas para este 
público.

A solenidade contou com a 
presença do secretário nacio-
nal de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa, Toninho 
Costa, que esteve em Irati 
junto com a deputada federal, 
Leandre Dal Ponte, trabalha-
dores da assistência e grupos 

de idosos do município.
Para a secretária de Assis-

tência Social, Sybil Dietrich, 
esse foi um momento muito 
especial para a política da pes-
soa idosa do município. “Fazer 
parte deste programa significa 
que o município valoriza sua 
população idosa, que investe 
e quer investir, ainda mais, 
na qualidade de vida. Agora 
fazemos parte de uma rede 
global”, comentou.

Em seu discurso, o prefeito 
Jorge Derbli reforçou como é 
importante respeitar as pes-
soas que tiveram a oportuni-
dade de ter “cabelo branco”. 

“Irati sente a necessidade de 
ter respeito pelas pessoas que 
tanto fizeram ao longo da vida, 
que criaram seus filhos, traba-
lharam, se aposentaram e que 
chegam nesta fase precisando 
do respeito e do carinho da 
população”, frisou o prefeito. 

Catarina Ignez Canesso, 
que é presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, ressaltou a im-
portância da parceria entre o 
órgão e o município na execu-
ção de políticas públicas para 
os idosos. “Os idosos são nossos 
tesouros: sem a memória, a 
vida e a inteligência que eles 

têm para repassar aos outros, 
não seríamos nada. Vamos en-
sinar nossas crianças a serem 
tesouros amanhã, precisamos 
começar de baixo”, frisou.

GOVERNO FEDERAL
A deputada federal que foi 

a responsável pela articulação 
do Programa para Irati, Lean-
dre Dal Ponte, agradeceu ao 
Executivo municipal que abra-
çou a causa da pessoa idosa. 
“Eu não tenho dúvidas que vai 
ser um divisor de águas. Torço 
para que todos os prefeitos da 
região queiram fazer de suas 
cidades amigas da pessoa ido-
sa”, comentou.

Vindo a Irati, exclusiva-
mente para o lançamento do 
programa, o secretário nacio-
nal de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa, Toninho 
Costa, destacou a importância 
da Cidade Amiga do Idoso para 
o município. “A cidade amiga 
da pessoa idosa começa quan-
do o prefeito quer que ela seja 
amiga da pessoa idosa”, disse.

A ministra da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 
Damares Alves, enviou um ví-
deo no qual enalteceu o papel 
de Irati no programa Cidade 
Amiga do Idoso. “Irati vai ser a 
melhor cidade do mundo para 
se viver! Eu quero cumprimen-
tar o prefeito Jorge, a vice Ieda, 
e dizer que estou emocionada 
com esta notícia”, finalizou.

O objetivo é incentivar os municípios a adotarem medidas para um envelhecimento saudável
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Nesta semana ocorreu 
uma oficina para a reavalia-
ção do Masterplan, direcio-
namento estratégico Paraná 
Turístico 2026: pacto para um 
destino inteligente, com o ob-
jetivo de atualizar o Plano da 
Região Terra dos Pinheirais, 
que abrange os municípios da 
Amcespar. O encontro entre 
os responsáveis pela Secre-
taria de Turismo das cidades 
ocorreu na sede, em Irati, na 
quarta-feira (27). 

Em 2021, o grupo gestor 
do Paraná Turístico 2026 
está realizando um Ciclo de 
Oficinas para atualizar os 
Planos Regionais, os quais 
definem ações que são distri-
buídas entre as instituições 
que trabalham pelo turis-
mo paranaense. O objetivo é 
promover uma transforma-
ção no turismo paranaense, 
proporcionando um destino 
turístico forte, sustentável e 
inteligente.

Foi verificado que cerca 
de 90% das ações previstas 
em 2016 já tiveram um avan-
ço bastante grande, muitas 
delas são contínuas, outras 

AMCESPAR

Encontro avalia que Plano Paraná Turístico 
2026 está 90% completo e terá atualização
O objetivo é ampliar 
o turismo na Região 
Terra dos Pinheirais

já estão em andamento. As 
novas ações vêm aprofundar 
o que tinha sido uma pers-
pectiva naquele momento e 
vem trazer as inovações tec-
nológicas, comenta Priscila 
Cazarin Braga, turismóloga e 
assessora técnica da Paraná 
Turismo.

“A gente tem esse desafio 
de atualizar as ações que fo-
ram previstas em 2016, agora 

na metade do plano rever se 
ainda fazem sentido e o que a 
gente tem de novo, para esse 
novo momento pós-pande-
mia. Queremos inovações pra 
sustentabilidade, um turista 
hiperconectado, pensando 
em novas ações que possam 
fortalecer essa união entre os 
municípios, porque o turismo 
não tem fronteiras”, ressalta 
Priscila. A turismóloga ainda 

comenta que a região tem for-
te tendência a valorização da 
cultura no âmbito religioso, 
ecológico e eventos.

A presidente da Agên-
cia de Desenvolvimento das 
Regiões Sul e Centro-Sul do 
Paraná (ADECSUL), Estela 
Mara Rosa,comenta a im-
portância do encontro para 
discutir melhorias turísticas 
na Região Terra dos Pinhei-

rais. “O objetivo desse plane-
jamento é a Paraná Turismo 
nos assessorar pra revisão do 
planejamento estratégico. 
Quem participou foram os se-
cretários de turismo dos onze 
municípios que compõem a 
região Terra dos Pinheirais, 
são os municípios da Amces-
par e mais Guarapuava. O 
artesanato também esteve 
presente, o Conselhos Muni-
cipais de Turismo, todas as 
pessoas que pensam no turis-
mo regionalmente”, destaca. 

Alfredo Van der Neut, se-
cretário de Turismo de Irati, 
fez uma fala na abertura do 
encontro, ressaltando as be-
lezas da cidade e destacando 
pontos que podem ser apri-
morados. “Muitas cidades 
tem potencial para melhorar 
bastante,temos muitas áreas 
de turismo em toda a nossa 
região e devemos divulgar 
as riquezas, para mostrar 
aos turistas que passam por 
aqui”, finalizou.
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O encontro teve abertura com a fala do secretário de Turismo de Irati Alfredo Van der Neut
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Para entendermos o que é 
a Polissonografia domiciliar, 
é preciso em primeiro lugar, 
saber o que é e para que ser-
ve o exame de Polissonogra-
fia ou exame do sono, como 
é popularmente conhecido.

A Polissonografia (PSG) é 
o exame considerado padrão 
ouro para investigar distúr-
bios do sono como apneia do 
sono, ronco, sonambulismo, 
bruxismo, terror noturno, 
insônia, narcolepsia, sín-
drome das pernas inquietas, 
entre outros distúrbios.

Os distúrbios do sono 
podem desencadear altera-
ções na qualidade do sono e 
consequentemente na quali-
dade de vida dos indivíduos, 
como por exemplo, desper-
tares noturnos, sonolência 
diurna excessiva, queda 
na capacidade de concen-
tração e memória, cefaleia 
matinal, noctúria (acordar 
para urinar), alteração da 
pressão arterial, sensação 
de sufocamento, impotência 
sexual, depressão, ronco alto 
e frequente, entre muitos 
outros sintomas.

Está também altamente 
associado ao aparecimento 
de outras doenças como o 
Diabetes, Refluxo gastreso-
fágico, Hipertensão arterial, 
doenças cardiovasculares 
(AVC, Arritmias, insufici-
ência cardíaca e infartos do 
miocárdio).

Portanto, diagnosticar 
um distúrbio do sono é uma 
questão de necessidade para 
o cuidado com a saúde e o 

SONO

Entenda oque é Polissonografia Domiciliar
Os distúrbios do sono 
podem desencadear 
alterações na 
qualidade do sono e 
consequentemente 
na qualidade de vida 
dos indivíduos

médico especialista em sono 
deve ser consultado para dar 
o seguimento correto em 
cada caso.

O exame de polissonogra-
fia, utilizado para diagnosti-
car estes distúrbios, é reali-
zado durante a noite inteira, 
através de sensores fixados 
ao corpo, que permitem o 
registro das fases do sono, a 
profundidade e quantidade 
do sono, além de analisar a 
passagem do ar pelo nariz 
e monitorar a oxigenação 
sanguínea, a frequência 
cardíaca, os movimentos do 
tórax, a posição do corpo na 
cama, entre outros dados de 
forma completa e detalha-
da. A quantidade de dados 
fornecidos pelo exame vai 
depender do tipo de Polis-
sonografia a ser feito. De 
qualquer forma é um exame 
indolor e não invasivo, por 
isso não envolve qualquer 
risco. 

O exame pode ser feito 
em laboratório do sono, es-
pecializado para este tipo de 
procedimento ou na casa do 
paciente, o que chamamos 

de Polissonografia domici-
liar. 

QUAL A DIFERENÇA 
DA POLISSONOGRAFIA 
E A POLISSONOGRAFIA 
DOMICILIAR?

Para entender esta dife-
rença, é importante saber 
quais são os 4 tipos de Polis-
sonografia:

• Tipo 1: realizada em 
laboratório e assistida por um 
técnico em polissonografia 
(utiliza pelo menos 7 canais 
para uma análise completa).

• Tipo 2: realizada de 
forma domiciliar e não assis-
tida por técnico (utiliza pelo 
menos 7 canais para análise 
completa).

• Tipo 3: realizada de 
forma domiciliar e não assis-
tida por técnico. Não dispõe 
de eletroencefalograma, so-
mente sensores respiratórios 
(utiliza 3 canais para análise 
simplificada).

• Tipo 4: realizada de 
forma domiciliar e não as-
sistida por técnico. Dispõe de 
monitorização da oximetria 
com auxílio de aplicativo no 
celular (concentração de oxi-

gênio e pulso cardíaco).
OLHO -  Os exames tipo 

dois e tipo três podem ser 
realizados no CADI de Irati. 
Agendar pelo telefone (42) 
99925-0440

Portanto, a Polissonogra-
fia de Tipo 2, 3 e 4, são os exa-
mes que podem ser realizados 
de forma domiciliar, ou seja, a 
Polissonografia em casa. Elas 
se diferem pela quantidade 
de sensores e consequente-
mente de dados fornecidos, 
mas não há um melhor ou 
pior. A escolha vai depender 
de algumas variáveis que 

podem ser discutidas melhor 
entre o paciente e o médico 
solicitante, conforme a ne-
cessidade de cada situação 
clínica.

A grande vantagem da 
Polissonografia em casa é o 
paciente poder dormir em 
seu ambiente costumeiro, 
sendo na sua cama, com o seu 
travesseiro, o que por muitas 
vezes facilita o adormecer. 
Além disso, torna o exame 
mais acessível para pacien-
tes com dificuldade de loco-
moção, seja por alterações 
motoras ou cognitivas e até 
para as pessoas que possuem 
dificuldades em dormir fora 
de casa.

A análise dos dados para 
o laudo deve ser feita com 
seriedade e competência, 
por isso, encontrar um lo-
cal de confiança, que possa 
lhe assegurar um serviço de 
excelência é tão importante 
quanto tomar a decisão em 
realizar o exame.

Vale lembrar, que o exa-
me necessita de prescrição 
médica para ser realizado, 
sua execução necessita ser 
feita por um técnico em po-
lissonografia e seu laudo deve 
ser avaliado por um médico 
especialista em sono.

O tratamento traçado 
após uma avaliação precisa 
deverá ser seguido para que 
a qualidade de vida seja res-
tabelecida o quanto antes, 
afinal, dormir bem é a pre-
paração de um dia produtivo 
e com disposição.
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O exame de Polissonografia (PSG) é popularmente conhecido como exame do sono  
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EVENTO

Feira do Pêssego de Irati será 
realizada de 20/11 a 22/12
Evento de venda de 
frutas e produtos 
artesanais será 
realizado na Feira 
do Produtor e 
Parque Aquático

Se
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SECOM

A Se cretaria 
d e  A g r o -
p e c u á r i a , 
A b a s t e c i -
m e n t o  e 

Segurança Alimentar de 
I ra t i  d e f i n i u  a s  d a t a s 
para a realização da Feira 
do Pêssego 2021. O even-
to, que é uma alternativa 
à  tradicional  Festa  do 
Pêssego, que não ocor-
rerá devido à pandemia 
de Covid-19, será reali-
zado de 20 de novembro 
a  22  de  dezembro,  em 

PROGRAMAÇÃO 
A partir do sábado (20/11), a Feira do Pêssego vai funcionar 

junto à Feira do Produtor até o dia 22 de dezembro. 
Nos dias 05 e 12/12, dois domingos, a Feira acontecerá no 

Parque Aquático com apresentação de artistas locais e rádio 
feira, bancas de artesanato local e exposição de orquídeas. Em 
paralelo, acontecerá o Festival de Futebol Society Infantil, no 

campo próximo ao Pavilhão de Exposições. 
No dia 05, também será realizada a Missa em Ação de Graças 
aos fruticultores, às 10h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro.

parceria com a Associa-
ção dos Fruticultores de 
Irati (Asfrutir), Emater e 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abas-
tecimento (SEAB). Neste 
ano, a Feira acontecerá 
nas segundas,  quartas 
e  s á b a d o s  n a  F e i ra  d o 
Produtor Iratiense e, nos 

dias 05 e 12 de dezembro, 
no Parque Aquático. 

Segundo o secretário 
da pasta, Raimundo Gna-
tkowski, tudo está sendo 
p r e p a r a d o  c o m  m u i t o 
cuidado e carinho para 
receber os iratienses e 
visitantes. “Tudo foi feito 
com muito cuidado, na 

quantidade da fruta e na 
qualidade. Irati espera 
todos de braços abertos 
na nossa Feira do Pês-
sego”, ressaltou. Haverá 
exposição e venda de pês-
sego, ameixa, morango e 
demais produtos, como 
vinho, Chopp e geleias. 

PÊSSEGO DE 
QUALIDADE

Neste ano, os produ-
tores iratienses esperam 
colher entre 250 a 300 
toneladas de pêssegos. O 
grande número de dias 
frios contribuiu para que 
as plantas tivessem bom 
florescimento, resultan-
do em uma boa produção.   

Gnatkowski destacou 
que a Secretaria de Agri-
cultura distribuiu, neste 
ano, sete mil mudas de 
pessegueiro para novos 
produtores e àqueles que 
já estão há mais tempo na 
atividade, com o objetivo 
de melhorar a produtivi-
dade dos pomares. “Com 
certeza, o agricultor que 
espera sempre o final do 
ano para a colheita do 
pêssego para ganhar um 
pouco mais, verá isto se 
tornar realidade neste 
ano”, pontuou.
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Em Irat i ,  será colh ido entre 250 a  300 toneladas
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Prefeitura Municipal
de Irati

FERIADO

02 de novembro: Dia de Finados

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

Esta comemoração 
acontece como 
forma de cultuar
os que já se foram

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

Acesse o QRCode 
para ver o 

regulamento do 
Concurso Cultural

ESTHER KREMER

No dia 02 de novembro 
é comemorado no Bra-
sil e em alguns países da 
América Latina, o Dia de 
Finados ou Dia Dos Mortos. 
Uma data para preservar a 
memória dos entes queri-
dos e relembrar momentos 
importantes que vivemos 
com estas pessoas.

No México, o “Día De 
Los Muertos” é comemo-
rado nos cemitérios e em 
altares particulares, com 
pratos típicos, dança e 
música. Geralmente são 
três dias de comemoração. 
Não é um momento visto 
com tristeza e os que já se 
foram são lembrados com 
carinho e muita animação. 
Para os mexicanos pior que 
morrer é ser esquecido. 

Podemos ter clareza 
deste acontecimento no 
filme “Viva a Vida é Uma 
Festa”, onde é mostrado 
este culto aos mortos em 
uma cultura diferente 
da nossa. O filme conta a 
história de um pequeno 
garoto, que sem querer, 
acaba entrando no mun-
do dos mortos e passando 
por diversas aventuras. 
Nos Estados Unidos,  é 

comemorado no dia 31 
de outubro, o Halloween, 
conhecido no Brasil como 
Dia das Bruxas.  É uma 
forma de culto aos mor-
tos que antecede o Dia de 
Todos os Santos, no dia 01 
de novembro.

O Halloween É um dos 
feriados mais esperados 
pelos estadunidenses e é 
comemorado com fanta-
sias e pedidos de doces nas 
portas dos vizinhos, daí 
vem a famosa frase “gos-
tosuras ou travessuras”. 

PARA COLORIR
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Dia 31 de outubro é comemorado o Halloween no EUA

No dia 02 de novembro é celebrado o Dia de Finados

No México, o Día De Los Muertos é comemorado pela população no dia 02 de novembro 
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JAQUELINE LOPES

A animação tomou conta 
de Rio Azul com a 1ª Live Festi-
val de Música Infantil. Muitas 
canções e desempenho no 
palco marcaram o dia 16 de 
outubro no município, foram 
15 inscritos e cinco foram pre-
miados, mas a coragem das 
crianças que participaram, 
marcou mais uma live que foi 
sucesso. 

O grande vencedor da noi-
te foi Kaue Vinicius de Lara. 
Ele encantou os jurados com 
a música de Bruno e Marrone, 
e levou para casa o prêmio 
de R$ 300,00 como primeiro 
colocado. Em segundo lu-
gar ficou Luane Desanoski. 
Já em terceiro foi a Isabela 
Gavronski Batista. Quem se 
consagrou no quarto lugar foi 
Kawany de Oliveira Lima, e na 
quinta colocação fi cou a dupla 
Gabriela & Larissa.

O sucesso da live foi visível. 
Foi transmitida pelo Face-
book da Prefeitura, e já soma 

DIVERSÃO

1ª Live Festival de Música
Infantil é sucesso em Rio Azul
Evento aconteceu 
no último sábado 
(16) e contou com 15 
apresentações de 
crianças

Vende-se uma residência de 358,00 m2 (2 pavimentos) num 
terreno de 663,52m2, com duas lajes, aquecimento a gás, portas 
e janelas em madeira maciça, telhas cerâmicas, piso cerâmica/
tacão de madeira, contendo no pavimento inferior, garagem 

para 2 carros, lavanderia, cozinha com móveis embutidos, sala de 
estar, sala de jantar, escritório, lavabo, churrasqueira ampla (com 

opção para mais duas vagas de garagem), pavimento superior 
suíte com closet e banheiro com banheira de hidromassagem, 

mais 3 quartos uma sala com lareira, um banheiro e no terceiro 
piso uma sala/escritório.

Localiza-se na Rua Lino Esculápio,1205 no Bairro Rio Bonito a 
uma quadra do Parque Aquático.

Valor R$ 1.500.000,00
- Aceita-se troca por residência em Curitiba.

“Todas as crianças 
foram bem, parabéns 
pela coragem. Para-
béns ao Fábio que 
organizou tudo e aos 
envolvidos. Foi tudo 
muito bem e por isso 
foi um sucesso”

PREFEITO LEANDRO JASINSKI 

mais de 17 mil visualizações, e 
chegou a mais de oito países, 
como Alemanha, Estados Uni-
dos e Japão. A interação com 
o público também foi grande 
e mais de 300 comentários 
foram registrados no decorrer 
da live. 

Quem também abrilhan-
tou o palco durante as apre-

sentações foi o grupo de dan-
ça de Rio Azul Muleka. As 
bailarinas realizaram várias 
coreográfi cas nas performan-
ces dos cantores. Todas as 
crianças que cantaram na live 
receberam um certifi cado de 
participação, para marcar o 
dia especial, com um atestado 
de coragem. 

O Prefeito Leandro Jasinski 
esteve presente na live e elo-
giou toda a organização e as 
crianças por concordaram em 
participar de mais uma apre-
sentação que foi sucesso em 
Rio Azul. “Essa live foi muito 
bem produzida. Parabéns a 
todos, a banda, que deu o su-
porte muito bom para todos os 
cantores. Nós fi camos muito 
felizes com vocês participan-
do. Os pais que acreditaram 
nessa live e trouxeram os 
filhos para cantar. Todas as 
crianças que se apresentaram 
foram muito bem, muito boni-
to, de uma qualidade gigante, 
com certeza, foi um trabalho 
difícil para os jurados. Todos 
foram bem, parabéns pela 

coragem. Parabéns ao Fábio 
que organizou tudo, ajudou, 
e nesse dia não foi diferente, 
você coordenou bem essa live 
e por isso foi um sucesso”. 

O idealizador da live, mui-
to elogiado por todos pela 
organização, foi o secretário 
de Cultura, Fábio Souza. Ele 
avaliou as apresentações e 
toda a organização como po-
sitiva. “Foi mais uma live de 
sucesso em que pudemos unir 
o útil ao agradável. Tivemos 
apresentações das crianças 

“Só posso dizer que 
foi um sucesso. Para 
mim, foi uma alegria 
muito grande. Quero 
agradecer a todos os 
envolvidos”

FABIO SOUZA

que tiveram a coragem de 
cantar, sabemos que quando 
se trata de criança fi cam um 
pouco inibidas, e tivemos a 
participação do grupo Mu-
leka que abrilhantou com as 
dançarinas. Todas as crianças 
estão de parabéns. Quero res-
saltar a participação do Rafael 
Moraes, uma criança especial 
que se apresentou no início 
da live. Só posso dizer que foi 

um sucesso. Para mim, foi 
uma alegria muito grande. 
Quero agradecer a todos os 
envolvidos”. 

Jair Boni, vice-prefeito, 
também esteve presente 
na live e parabenizou todos 
pela execução das apresen-
tações. “Quero parabenizar 
as crianças, aos pais, a todos 
os envolvidos para que essa 
live acontecesse. A banda foi 
ótima. Do fundo do coração, 
quero parabenizar aos pais 
por incentivaram as crianças 
para que tenham coragem 
de vir aqui e fazer o show que 
fi zeram”. 
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Foram 15 inscritos e cinco premiados na 1ª Live Festival de Música Infantil em Rio Azul

O participante vencedor do festival foi Kaue Vinicius de Lara

Na imagem o prefeito Leandro Jasinski, vice Jair Boni e Kaue
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

KAUANA NEITZEL

O caso da morte de Anna 
Silvia Cabral chegou ao fi m, 
cercado por várias polêmi-
cas e nuances de episódios 
de investigação criminal. 
Anna Silvia foi encontra-
da morta, com suspeita de 
enforcamento, no dia 24 
de dezembro de 2012, em 
Fernandes Pinheiro. Porém, 
após um exaustivo trabalho 
da família, eles conseguiram 
reverter o caso e levar Joel 
Felipe Cardoso a julgamento 
pelo assassinato.

O júri popular durou cer-
ca de 21 horas e teve início na 
manhã de sexta-feira (22), se 
estendendo para a madru-
gada de sábado. O amasia-
do, Joel, foi condenado pela 
série dupla de quesitação 
abordando os crimes de ho-
micídio qualifi cado e fraude 
processual. Fixando em defi -
nitivo a pena do acusado em 
17 anos, um mês e 15 dias de 
reclusão. 

O Jornal Folha de Irati 
acompanhou com exclusivi-
dade o julgamento. Durante 
o júri foram ouvidas nove 
pessoas, entre testemunhas e 
informantes. O juiz, Leonar-
do Silva Machado, da comar-
ca de Teixeira Soares, relatou 
que foi o júri mais longo já 
realizado na cidade, sendo 
também a primeira vez que 
julgou um caso de suicídio 
revertido em homicídio. “É a 
primeira vez que me deparo 
com um caso desta natureza, 
em que houve inicialmente 
um relatório de inquérito 
opinando pelo suicídio, mas 

JÚRI POPULAR 

Caso Anna Silvia: ex-convivente é 
condenado a 17 anos por homicídio
Após 9 anos, o caso 
da morte de Anna 
Silvia Cabral chega 
ao fi m

que com perícias posteriores 
se ofereceu e se processou 
como homicídio”, disse.

“Foi o júri mais longo que 
presidi, mas não vejo tam-
bém como ser diferente. A 
natureza da causa discutida, 
a complexidade das provas, 
exigia esse debate acalora-
do, essa profundidade de 
questionamentos e de fato 21 
horas foi um período bastan-
te exaustivo. Mas, acredito, 
tudo que poderia ser discu-
tido foi trazido na sessão”, 
fi nalizou o juiz. 

O promotor, Igor Rabel 
Corso, entende que é um 
processo absolutamente 
complexo,“um fato de 2012 
que demandou a produção 
de muita prova pericial para 
que ele fi nalmente chegasse 
a julgamento no plenário do 
Júri. No curso de toda inves-
tigação do processo, na pri-
meira fase, demandou muito 
tempo do Ministério Público, 

mas também dos assistentes 
de acusação que auxiliaram 
no esclarecimento da verda-
de”, explicou.

Para o advogado da famí-
lia da vítima e assistente de 
acusação, Dr. Samir Mattar 
Assad, foi uma decisão justa 
e soberana, ele entende que 
foi feito justiça no caso e está 
satisfeito com o resultado do 
julgamento.  

“A inovação na cena do 
crime perpetrada ardilosa-
mente pelo réu foi desmas-
carada por testemunhas que 
escutaram a Anna pedindo 
socorro naquela manhã. Foi 
realizada uma perícia que 
refutou prontamente a hipó-
tese de enforcamento, sendo 
referendado pelo Instituto 
Médico de Legal e por dois 
peritos ofi ciais, o que prova 
o cometimento desse homi-
cídio qualificado”, relatou 
Assad. 

O caso é de grande com-

plexidade e só chegou a esse 
veredito graças a iniciativa 
do pai da vítima, que foi 
quem refutou de imediato 
qualquer tipo de atitude 
suicida da fi lha. O Dr. Eloir 
Leonardo Dore, que também 
fi gurou como assistente de 
acusação, contatado pela 
família, não analisou a cir-
cunstância médica do fato, 
ele analisou a mecânica do 
fato. “Ou seja, ele apurou as 
forças que interagiram com a 
Anna e a forma que elas inte-
ragiram para chegar naquele 
resultado que gerou a morte 
dela. Não foi um suicídio, 
essas forças interagiram 
com corpo da Anna foram 
no sentido de provocar um 
homicídio”, analisa o advo-
gado Assad.

A defesa não ficou sa-
tisfeita com o resultado do 

trabalho apresentado, o 
advogado de defesa, Josué 
Hilgemberg, buscar os cami-
nhos legais para anular esse 
júri e trazer ele a ser julgado 
novamente em outra comar-
ca. Ele diz que entende por 
ser uma comarca pequena 
que “provavelmente estes 
jurados, lá atrás, já tiveram 
contato com o caso. Este é o 
problema de uma comarca 
pequena onde todo mundo 
se conhece, isso é prejudicial 
para defesa. Espero que com 
o recurso tudo isso volte para 
o tribunal e seja desaforado 
esse júri para uma outra 
comarca, onde não esteja 
contaminado os jurados”, 
comenta.

O advogado de defesa, 
José Valdeci de Paula, disse 
que em carreira jurídica 
como tribuno é a primeira 
vez que vê uma aberração ju-
rídica dessa. “O parecer que 
foi estampado no processo 
foi elaborado por um enge-
nheiro mecânico, o qual a 
promotoria se apegou como 
prova dispensando o laudo 
de um médico Legista. A 
defesa trabalhou demons-
trando que essas provas que 
eles usaram estava viciada e 
quebrou a cadeia de custódia 
dos fatos”, alega o advogado.

Para a defesa os pró-
x i m o s  p a s s o s  s e r ã o 
abrir uma anulabilidade 
absoluta,“acreditamos que 
isso será anulado e terá um 
novo rumo, porque não tem 
como exercer o contraditório 
de ampla defesa quando não 
se tem as provas.Entende-
mos que a decisão respeitada 
do conselho de sentença é 
contrária as provas dos au-
tos”, fi naliza Hilgemberg. 

Joel Felipe, ex-convivente da vítima, foi a júri popular na sexta-feira (22) pela morte de Anna Silvia 

O júri popular durou cerca de 21 horas, o mais longo já realizado na comarca de Teixeira Soares 
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ESTHER KREMER

A Prefeitura de Fernan-
des Pinheiro realizou nos 
dias 25 e 26 de outubro 
uma palestra motivacional 
em comemoração ao Dia 
do Servidor Público. Na 
ocasião, foi convidada para 
realizar a palestra a família 
Linck.

A palestra "Superando 
Limites" tem como foco 
principal o filho mais novo 
da família, Tiago Linck, que 
é deficiente físico. Tiago 
não possui os membros 
superiores e inferiores, 
com a sua história de vida 
motiva as pessoas a supe-

FERNANDES PINHEIRO 

Familía Linck realiza palestra para
servidores públicos do município
A palestra 
aconteceu na 
prefeitura do 
município e contou 
com a participação 
de Tiago Link

rarem seus limites, tudo 
com muito amor e carinho. 
Durante a palestra, emo-
cionou diversas vezes o pú-
blico, assim como, retirou 
diversos sorrisos de quem 
esteve presente no evento.

O pai de Tiago, Jair Lin-
ck, explica que a ideia de 
iniciar as palestras surgiu 
por intermédio do próprio 
filho que em 2016 conheceu 

o seu ídolo em um progra-
ma de Tv e manifestou o 
desejo em ser palestrante 
também. Já são quatro anos 
realizando estes eventos. 

Em relação ao evento no 
município de Fernandes 
Pinheiro, Jair comenta que 
foi uma experiência incrí-
vel e muito gratificante. 
“Nós recebemos muitas 
mensagens das pessoas 

depois da palestra, o Tiago 
realmente consegue mudar 
vidas com a sua fala, nós só 
temos a agradecer”, disse.

Em nota, a prefeitura 
agradeceu a família pelas 
palavras. “Só temos a agra-
decer por essa maravilho-
sa experiência, agradecer 
também, a todos os funcio-
nários que participaram, 
entre choros e risos. O Tia-

go ensinou que todos são 
especiais e que de alguma 
maneira, todos temos o 
que é preciso para mudar o 
mundo. O primeiro passo é 
simples. Basta agradecer”.

A prefeita, Cleonice 
Schuck, deixou uma men-
sagem aos funcionários 
públicos. “Servir é um ato 
de amor! Parabéns a todos 
os funcionários públicos 
que contribuem para o 
crescimento e pleno desen-
volvimento da cidadania 
através de sua dedicação 
e bem fazer nas atividades 
realizadas! Tudo que fizer-
des de bom coração retorne 
em forma de bênçãos em 
suas vidas. Feliz Dia do Fun-
cionário Público”, disse.

 Redes sociais 
de Tiago Link 
Facebook: Tiago Link 

Instagram: @LinkTiago

KAUANA NEITZEL

Com a decisão do pre-
sidente Jair Bolsonaro de 
enviar aos municípios um 
auxilio emergencial durante 
a pandemia da Covid-19, foi 
sancionada a Lei Comple-
mentar nº 173/2020, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), com o objetivo de ins-
tituir uma espécie de "regi-
me fiscal provisório" para 
enfrentamento à pandemia, 
possibilitando o reequilíbrio 
das finanças públicas. Com 
isso, os municípios não po-
deriam votar pelo reajuste 
salarial dos funcionários 
públicos, mas Inácio Martins 
e Fernandes Pinheiro reali-
zaram este aumento. 

O motivo da aprovação 
nos municípios é que o Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) emitiu um parecer que 
permitia disponibilizar o 
índice inflacionário. Porém, 
o que houve é que Parana-
vaíprovocou o STF através 
de um questionamento se 
podia ou não conceder o 
reajuste em face da Lei 173, 
o qual emitiu um parecer 
negativo, o que fez oTCE-PR 
mudar a opinião.

O prefeito de Inácio Mar-

REGIME FISCAL

Municípios da região mantém reajuste 
salarial de servidores, contrariando o STF
A Lei 173 estabelece 
a suspensão 
do pagamento 
relacionada à folha 
de pagamento dos 
servidores 

tins, Junior Benato, disse 
que este aumento foi dado 
aos servidores em 2020 e no 
mês de março foi sanciona-
da a Lei Complementa que 
restringe qualquer reajuste.  
“Nós já fizemos baseados em 
uma decisão do Tribunal de 
Contas que disse que permi-
tia dar um índice inflacio-
nário. Fizemos em 2020 e 
também em 2021. Pedimos 
através de um ato legisla-
tivo, quando os vereadores 
aprovaram a lei, para fazer 
a suspenção”, explicou. 

“Infelizmente nós não 
tivemos o entendimento dos 
nossos vereadores, que vota-
ram contra a este projeto de 
lei [que suspende o reajuste]. 

Tivemos que entrar contra 
a decisão dos vereadores, 
assim já recebemos a limi-
nar, de primeira instancia, 
fazendo que a suspenção 
entre em vigência a partir 
do momento da liminar. 
Depois da lei 173 a gente 
pode reaver está retomada, 
só que agora nós ficamos 
na eminencia do Ministério 
Público também questionar 
e ser suspensa a lei.”, escla-
rece Benato.

No município de Fernan-
des Pinheiro, o presidente 
da Câmarados Vereadores, 
Lourival Pacondes da Silva 
Junior, comenta que foram 
pegos de surpresa, “o Minis-
tério Público decidiu que não 

seria o certo, as prefeituras 
tinham que revogar a lei que 
concedeu aumento. Ficamos 
confusos”, comunica. 

Os vereadores do muni-
cípio buscaram entender o 
que aconteceria se o reajuste 
continuasse vigente ou se 
fosse retirado. “Foi um pro-
jeto bem polêmico, onde os 
prefeitos se reuniram pela 
Amcespar e acabaram fa-
zendo um acordo, com medo 
sofrer alguma penalidade 
no futuro. Eles decidiram 
colocar esse projeto para 
votação dos vereadores.Sa-
bemos quepoderáacontecer 
alguma penalidade no futu-
ro, tanto para os vereadores, 
como pra os funcionários 
públicos,mas é um risco que 

temos que correr. Decidimos 
pela não aprovação do proje-
to”, situa Lourival.

O presidente da Câmara 
ainda completa ressaltando 
que caso se torne obrigatório 
os vereadores infelizmente 
vão ter que retirar os 5% de 
aumento dos funcionários 
públicos, mas caso não for, 
vai permanecer a decisão, 
mantendo o reajuste. 

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
assinala que estão cum-
prindo a decisão publicada 
pelo do Tribunal de Contas. 
“O projeto foi encaminhado 
para a Câmara de Vereado-
res e foi rejeitado. Agora será 
encaminhada essa decisão 
para o TCE para avaliação. 
Estaremos mantendo este 
valor deste reajuste até que 
o Tribunal se posicione.Os 
vereadores estão cientes 
de que caso haja uma nega-
tiva, provavelmente serão 
acionados a devolver este 
recurso para o município. 
Mas fizemos a nossa parte, 
conforme a lei determina e 
conforme a orientação jurí-
dica dos nossos assessores”, 
finaliza a prefeita. 
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A palestra da família Linck “Superando Limites” aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro 

Câmara de Vereadores de Fernandes Pinheiro mantém o reajuste dos funcionários públicos

R
ep

ro
du

çã
o



FOLHA-  14 Irati, 29 de outubro de 2021

Prefeitura municipal
 de Rio Azul

Súmulas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
07/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
ANTONIO MIGUEL IASNOCK & CIA LTDA
Com fundamento no Artigo 65,II, “d”, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste 
do valor do item 9, do lote 02, da presente ata reajustado 
em R$ 69,60(Sessenta e nove reais e sessenta  centa-
vos), equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do 
valor originário da Ata de Registro de Preços, passando  
a vigorar R$ 359,60( trezentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta centavos).

ASSINATURA: 22/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
(a) ANTONIO MIGUEL IASNOCK & CIA LTDA – 
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
DÉCIMO QUARTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 44/2015
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA
Fica aditivado o valor contratual em R$ 22.075,42 (vinte 
e dois mi, setenta e cinco reais, e quarenta e dois centa-
vos) conforme parecer da engenharia, com previsão no 
Art. 65, I , “a” c/c § 1º da lei 8.6666/93.

ASSINATURA: 22/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) NELSON MIKOVSKI - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
DÉCIMO TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 44/2015
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA
Fica suprimido o valor contratual em R$ 134.077,08 
(cento e trinta e quatro mil e setenta e sete reais, e oito 
centavos) conforme parecer da engenharia, com previsão 
no Art. 65, I , “a” c/c § 1º da lei 8.6666/93.

ASSINATURA: 22/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) NELSON MIKOVSKI - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 137/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
CONSTRUTORA TANGARA LTDA 
Com fundamento no art. 37, XXI, da Constituição Federal 
de 1988; arrt.65, § 8°, da Lei N° 8.666/1993; e Art. 3°, § 
1°, da Lei 10.192/2001, fica acrescentado ao valor global 
do contrato n°137/2020 o montante de R$ 163.106,97 
(cento e sessenta e três mil e cento e seis reais e 
noventa e sete centavos). Sendo percentual aferido 
16,988746%.
ASSINATURA: 22/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) WALTER ALEXSANDRO SILVA - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
OITAVO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 155/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e TFI 
ENGENHARIA LTDA, 
Termo Aditivo, embasado no Artigo 57, Parágrafo 1º, 
da Lei Federal 8.666/93, fica prorrogado até o dia 
30/11/2021 o prazo vigência, contido na cláusula quarta 
do Contrato 155/2020.

ASSINATURA: 28/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) FAGNER ISMAEL IENKOT - Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
prorrogado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 89/2021, do tipo 
menor preço por item/lote, com data de abertura para o 
dia 12 de novembro de 2021, às 08H30min, cujo objeto é 
o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURAS 
E PARCELADAS DE  FORMULAS INFANTIS, DIETAS E 
SUPLEMENTOS, através da plataforma eletrônica BLL. 
O início de acolhimento das propostas comerciais ocor-
rerá a partir das 08:30h do dia 29/10/2021 às 08;30h do 
dia 12/11/2021, início da fase de lances às 09h00min do 
dia 12/11/2021. O Edital e demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à 
Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h 
e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos 
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ 
partir do dia 29 de outubro de 2021.

Rio Azul, 28 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
prorrogado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 090/2021, do 

tipo menor preço por item/lote, com data de abertura 
para o dia 12 de novembro de 2021, às 13H00min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE PARQUES INFANTIS 
(PLAYGROUNDS) EM MADEIRA PLÁSTICA, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 08:30h do dia 
29/10/2021 às 13;00h do dia 12/11/2021, início da fase 
de lances às 13h00min do dia 12/11/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento 
de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no 
horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao 
e https://bll.org.br/ partir do dia 29 de outubro de 2021.

Rio Azul, 28 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
prorrogado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 091/2021, do tipo 
menor preço por item/lote, com data de abertura para o 
dia 16 de novembro de 2021, às 08H00min, cujo objeto é 
o AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ESTUDAN-
TES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
através da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhi-
mento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h 
do dia 29/10/2021 às 08;00h do dia 16/11/2021, início da 
fase de lances às 9h00min do dia 16/11/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento 
de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no 
horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao 
e https://bll.org.br/ partir do dia 29 de outubro de 2021.

Rio Azul, 28 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
prorrogado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 092/2021, do tipo 
menor preço por item/lote, com data de abertura para o 
dia 16 de novembro de 2021, às 13H00min, cujo objeto 
é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
DE TODO MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO ESPE-
TÁCULO PIROTÉCNICO DA VIRADA DE ANO, A SER 
REALIZADO NO DIA 31/12/2021, através da plataforma 
eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir das 13h do dia 29/10/2021 
às 13;00h do dia 16/11/2021, início da fase de lances às 
13h30min do dia 16/11/2021. O Edital e demais infor-
mações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura 
Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, 
situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 
8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços 
eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://
bll.org.br/ partir do dia 29 de outubro de 2021.

Rio Azul, 28 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 64/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE CRIOGÊNIO 
COM SEIS CANECAS, CAPACIDADE PARA 20,5 LITROS 
DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE PARA 660 
DOSES DE SÊMEN EM PALHETA MÉDIA OU 1.320 
PALHETAS FINAS RAQUEADAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 00.593.476/0001-83Rio Azul, 28 de outubro de 
2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  086/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 00.593.476/0001-83
VALOR: R$ 3.100,00 (Três Mil e Cem Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 28/10/2021 à 
31/12/2021.
ASSINATURA:  28/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LEONARDO ANDRÉ DE SOUSA
Representante

EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIA 82/2021 – 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA E REPAROS EM VIAS DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : : GABBATHA ENGENHARIA E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA
CNPJ.: 06.110.228/0001-10
Rio Azul, 26 de outubro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0220/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: GABBA-
THA ENGENHARIA E EM-
PREENDIMENTOS LTDA
CNPJ.: 06.110.228/0001-
10
VALOR: R$ 2.142.552,50 
(Dois Milhões, Cento 
e Quarenta e Dois Mil, 
Quinhentos e cinquenta 
e Dois Reais e cinquenta 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 27/10/2021 à 
26/10/2022.
ASSINATURA:  27/10/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)WALTER ALEXSAN-
DRO SILVA
Representante

EXTRATO DE PREGÃO 
ELETRONICO 65/2021 – 
OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA NO 
RAMO PERTINENTE 
PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, TRANSBOR-
DO, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMESTICOS E COMER-
CIAIS DO MUNÍCIPIO DE 
RIO AZUL
CONTRATANTE: MUNICÍ-
PIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
FAVORECIDO : EFICIÊN-
CIA AMBIENTAL COLETA 
DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ.: 10.828.293/0001-
53
Rio Azul, 27 de outubro 
de 2021.
(a) LEANDRO JA-
SINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
085/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-
01
CONTRATADA: EFICIÊN-
CIA AMBIENTAL COLETA 
DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ.: 10.828.293/0001-
53
VALOR: R$ 262.222,80 
(Duzentos e Sessenta e 
Dois Mil, Duzentos e Vinte 
e Dois Reais e Oitenta 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO 
DO CONTRATO: De 
01/11/2021 à 31/10/2022.
ASSINATURA:  27/10/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VALDEMAR JOSÉ 
SPIELMANN
Representante

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

ELOISA MARIA GADENS REBESCO - ME torna público que recebeu 
do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a Renovação da Licença 
Ambiental Simplificada nº 254944-R2 para coleta, transporte e 

destinação em solo agrícola de resíduos orgânicos de erva-mate, 
situado na Fazenda Floresta, Zona Rural, no Município de Fernandes 

Pinheiro - PR.

AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

Caminhos do Paraná S/A torna público que irá requerer ao IAT, a 
Autorização Florestal para corte de vegetação nativa no Município de 

Fernandes Pinheiro-PR, no trevo da BR 277/PR 438.

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ANTONI COMPENSADOS LTDA torna público que recebeu do IAT – 
Instituto Água e Terra, a Licença Ambiental Simplificada Nº 257314, 

para Fabricação de Chapas de Madeira Compensada, situada à Ave-
nida Aldebaran Brasil, n° 2240 – Bairro Morro das Pedras, Município 

de Imbituva - PR.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

JOELCIO DE ANTONI COMPENSADOS – EPP torna público que 
recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Renovação de Licença 

Ambiental Simplificada N° 257315-R2 para Fabricação de Chapas de 
Madeira Compensada, situado na Avenida Aldebaran Brasil, 2400, 

Bairro Morro das Pedras, no Município de Imbituva - PR.

A Prefeitura Municipal de Prudentópolis inscrita no CNPJ 
77.003.424/0001-34, torna público que requereu junto ao IAT (Insti-
tuto Água e Terra) Licença Ambiental Simplificada, para Extração de 

Cascalho na Localidade de Aleluia com área de 6.655,00m².

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA
EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

CL LILIANE TEIXEIRA - ME – CRO/PR 2560

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de 
Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) e Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) nos autos do Processo Ético nº. 222/2016, contido 
no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, com interposição de 
recurso, faz saber que foi aplicada à CL LILIANE TEIXEIRA - ME – 
CRO/PR 2560 a pena de Censura Pública em Publicação Oficial por 
infração ao Artigo 40, IV e Art. 31, XII do Código de Ética Odontológica 
(Res. 118/2012).  A presente publicação decorre dos termos do Artigo 
51, inciso III do Código de Ética Odontológica – Resolução 118/2012. 
Curitiba (PR), 29 de Setembro de 2021. Aguinaldo Coelho de Farias, 
CD-Presidente do CRO/PR.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANA
EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

CD MARIA HELENA KRIEGER – CRO/PR 7393
CL LILIANE TEIXEIRA - ME – CRO/PR 2556

Em decorrência da decisão proferida pelo Conselho Regional de 
Odontologia do Estado do Paraná (CRO/PR) e Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) nos autos do Processo Ético nº. 201/2016, contido 
no teor do acórdão lavrado transitado em julgado, com interposição de 
recurso, faz saber que foi aplicada ao CD MARIA HELENA KRIEGER – 
CRO/PR 7393 e a CL LILIANE TEIXEIRA - ME – CRO/PR 2556 a pena 
de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO por infração ao Artigo 31, XII 
e Art. 44, I do Código de Ética Odontológica (Res. 118/2012).  A presente 
publicação decorre dos termos do Artigo 51, inciso III do Código de Ética 
Odontológica – Resolução 118/2012. Curitiba (PR), 29 de Setembro de 
2021. Aguinaldo Coelho de Farias, CD-Presidente do CRO/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFI-
CADA – LAS

Auto posto de Combustíveis TX Ltda, CNPJ: 30.559.267/0001-84 
torna público que recebeu do INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT 
a Renovação de Licença de Operação – RLO para a atividade de 
Posto de Combustíveis para veículos automotores, implantado na 

Rua Constantino Teixeira, Distrito de Guaraúna, município de Teixeira 
Soares – PR.

OPORTUNIDADE DE 
EMPREGO!

 Servente de pedreiro;
 Pedreiro com experiência

 em acabamentos;
Interessados entrar em contato pelo 

telefone (42) 3422-4848
WhatsApp (42) 99822-3677

Ou no endereço, Avenida Getúlio 
Vargas, 2345.

--
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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

ESTHER KREMER

No dia 02 de novembro é 
celebrado em alguns países do 
Ocidente o Dia de Finados ou 
Dia dos Mortos. Tradicional-
mente, esta cerimônia acon-
tece como forma de cultuar a 
memória dos entes queridos, 
sendo como lembrança ou até 
mesmo com festas e danças. 

Em Irati, os preparativos 
para o Dia de Finados estão 
acontecendo em diversos 
cemitérios da cidade, com a 
reforma e limpeza dos túmu-
los, a pintura e a higiene do 
local, a prefeitura do muni-
cípio também disponibiliza 
mão-de-obra para auxiliar no 
processo. 
A HISTÓRIA DO DIA DE 

FINADOS  
O professor e doutor em 

História, João Carlos Corso, 
explica que o Dia de Finados 
acontece em diversos países 
e com muita semelhança 
entre as comemorações. Um 
exemplo é o México, onde a 
cerimônia acontece como 
forma festiva, com comidas 
e bebidas típicas, desta for-
ma, acreditam que o ente 
querido está participando da 
comemoração. “É como se o 
mundo dos mortos e mundo 
dos vivos se encontrassem, 
isto não só no México, mas em 
diversas culturas”, comenta o 
professor. 

Segundo Corso, o cemi-
tério também é um espaço 
sagrado para a comunidade, 
onde é possível encontrar 
imagens de santos católicos, 

FERIADO

Dia de Finados: uma data 
para homenagear os mortos
Esta celebração 
acontece na próxima 
terça-feira (02)

Miguel Bueno trabalha há 9 anos como auxiliar 
administrativo no Cemitério Municipal de Irati e trabalhou 

por 15 anos no Cemitério da Vila São João, ele também 
auxilia na manutenção do local. Segundo o mesmo, 
o cemitério é um local tranquilo e que depende do 

psicológico de cada pessoa ter ou não ter medo. “Eu não 
tenho medo, essas coisas vão de cada um, precisamos 

mesmo é ter respeito pelos que estão enterrados neste 
local sagrado”

objetos que remetem à Igreja, 
orações e até mesmo as fotos 
dos que já se foram se tornam 
algo divino. “Quando um tú-
mulo é depredado, gera uma 
certa revolta na comunidade, 
porque está mexendo com o 
sagrado, existe um respeito 
muito grande, pois ali estão 
enterrados seus entes queri-
dos e também pessoas impor-
tantes para a cidade”, disse.

O Padre da Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socor-
ro, Nelson Bueno da Silva, 
acredita que o Dia de Fina-
dos é muito importante para 
o catolicismo e todos que 
acreditam na ressureição do 
corpo. “Nós rezamos pelos 
nossos, interceder por eles é 
muito importante, não é um 
dia santo, mas é um dia onde 

nós devemos rezar e lembrar 
os nossos falecidos”, disse o 
pároco.

O Padre também deixou 
uma mensagem aos fi éis que 
creem na igreja católica. “Os 
nossos não se acabaram, não 
estão mortos, mas estão vivos. 
Nós que cremos na comunhão 
dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da 
carne e na vida eterna. O dia 
é de oração, dia de esperança 
e de espiritualidade. Sei que 
temos muitas saudades dos 
que faleceram. Então força 
e coragem, eles estão vivos, 
juntos com Jesus, Jesus ressus-
citou, nós cremos também”.

PERSONAGENS 
MARCANTES

O professor e contador de 
histórias, José Maria (Zeca) 
Gracia de Araújo, explica que 
o Cemitério Municipal foi 
um dos primeiros a receber 
pessoas ilustres como padres, 
freiras, coronéis e famílias 
infl uentes da cidade. Foi inau-
gurado no início do século XIX 

(19), aproximadamente em 
1912, tendo como rua princi-
pal ,a Rua do Cemitério. 

Araújo também contou 
histórias de túmulos antigos 
que fi cam na entrada do cemi-
tério, local também conhecido 
popularmente como “parte 
velha”, onde foram identifi -
cadas capelas com mais de 

100 anos de estrutura, dentra 
delas está  a de sua família, 
uma das primeiras a serem 
construídas. No local, estão 
enterrados seu avô, Coronel 
Manoel Gracia, falecido em 

 “É como se o mundo 
dos mortos e mundo 
dos vivos se encon-
trassem” 

JOÃO CARLOS CORSO

1914, seu tio Trajano Gracia, 
sua bisavó Maria Leocádia de 
Macedo Gracia, casada com o 
nobre espanhol Dom Romão 
da Gracia, sua tia Mariqui-
nha Anciutti da Gracia, entre 
outros membros da família.

Outro mausoléu apre-
sentado por Zeca Araújo, foi 
o da família Zarpellon, onde 
está enterrada a matriarca, 
Aurora Zarpellon. O edifício 
não é tão antigo quanto o da 
família Gracia, mas também 
é uma estrutura diferenciada 
na entrada do cemitério. O 
túmulo do artista plástico, 
Primo Araújo, pai do contador 
de histórias Zeca Araújo, tam-
bém está localizado no início 
do sepulcrário. 

O sepulcro da família Go-
mes pode ser encontrado no 
Cemitério Municipal com al-
gumas fi guras emblemáticas 
como Aurora Gomes, Edgar 
Gomes, Etelvina Gomes, Sér-
gio e Luiz Fernando Gomes. 

Outras pessoas outras 
pessoas tradicionais que 
também, estão sepultadas  
podem ser visitadas no cemi-
tério, como é o caso de Santa 
Albertina, não canonizada 
pela Igreja católica, mas sim, 
no imaginário popular. Um 
crime que possivelmente 

aconteceu em 1918 e ainda 
chama a atenção da popu-
lação iratiense, a mulher foi 
assassinada pelo marido, 
que depois ateou fogo em sua 
casa. No processo criminal, o 
marido de Albertina Nasci-
mento, Arcílio, foi inocentado 
do crime.

Por ser uma mulher de fé 
e prestativa, foi considerada 
Santa. Albertina foi tema de 
um livro, denominado: Santa 
Albertina (páginas de dor, (in) 
justiça e devoções populares). 
Ainda hoje, a população deixa 
homenagens em seu túmulo, 
agradecendo as graças rece-
bidas. 

O Padre Doutor, como é 
popularmente conhecido na 
cidade Irati, também está 

enterrado nesta necrópole. 
Wenceslau Szuniewicz, nas-
ceu em 1892, na Polônia e fa-
leceu em Irati no ano de 1963. 
Em sua homenagem, uma 
escola localizada no bairro 
Rio Bonito, atende pelo nome 
de Escola Municipal Padre 
Wenceslau. A irmã Helena 
Olek, tem o sepulcro localiza-
do na entrada do cemitério, 
juntamente com outras irmãs 
que fi zeram parte da história 
do município. Assim como o 
padre, a irmã Helena também 
tem uma escola batizada com 
o seu nome, Escola Municipal 
Irmã Helena Olek. 

Além de todas as histórias 
que Zeca Araújo relatou, o 
mesmo deixou uma mensa-
gem para a população ira-
tiense. “É uma data para que 
nós possamos reverenciar 
aqueles que se foram, por isso 
eu conclamo à toda popula-
ção, venham colocar flores 
nos túmulos de suas famílias 
e também para os que tive-
ram alguma importância na 
história do nosso município”, 
fi nalizou Zeca. 

 “Existem tantas 
histórias aqui e 
todas as pessoas 
que aqui foram 
enterradas, são 
muito importantes 
para a sua família” 

 ZECA ARAÚJO
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Rua do cemitério conhecida popularmente como "parte nova"

Mausoléu atualmente restaurado no Cemitério Municipal de Irati com o intuito de preservação
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           o próximo dia 
02, o querido Douglas 
Goy comemora mais 

um ano de vida. Ele foi 
o vereador mais jovem 
da história da cidade 
de Irati, desde sempre 

muito batalhador e 
empenhado em tudo 

que faz. Que seu cami-
nho seja iluminado e de 

muito sucesso. 
Feliz aniversário!

Fernanda Pereira é 
dona de uma bele-
za extraordinária e 

uma voz única, e por 
conta de todo esse 

talento, ela foi esco-
lhida para gravar o 
hino ofi cial, intitu-
lado ‘Cidade Ami-
ga do Idoso’, feito, 

especialmente, para 
o programa em Irati. 
A canção foi produ-
zida pelo produtor 
musical, Rogério 

Menon, e foi gravada 
na voz da cantora e 
secretária de Comu-

nicação Social de 
Irati. Parabéns pelo 

talento!

Recém casados!
O casal Jéssica e André Kremer disseram o tão esperado sim em uma linda cerimônia 
que aconteceu na Paróquia São Miguel, no sábado (16), ao lado dos amigos e familia-

res eles fi rmaram junto a Deus o compromisso do matrimônio. Que Deus conserve esse 
amor e que a cada dia ele cresça e se solidifi que mais. Felicidades!
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A belíssima Caroline Lazarini comemorou na terça-fei-
ra (26), mais um ciclo de vida. Que você realize todos os 

seus sonhos, e tenha muitos anos pela frente. 
Feliz aniversário!

Quarta-feira (27) foi dia da querida Jô Rolim de Moura 
comemorar mais um aniversário, que os próximos 365 

dias tragam ainda mais alegrias para sua vida,
 muito sucesso e conquistas. 

Parabéns!!!

N


