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Irati, Inácio Martins, Imbituva e Teixei-
ra Soares encerraram o ciclo de idade da 
primeira dose da vacina contra a Covid-19, 
com a imunização de adolescentes com 
12 anos completos. Esta é a última faixa 
etária para aplicação da dose 1. Isso traz a 
esperança e alívio aos pais, fi lhos, profi ssio-
nais de saúde e educação, autoridades e a 
população. A vacinação da segunda dose e 
reforço continua nos municípios.
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Pandemia quase no fim? 
Este é um dos dilemas que o avanço 

da vacinação causa na cabeça das pes-
soas, pois as autoridades dizem que com 
70% da população vacinada com as duas 
doses, uma imunização em massa, as 
coisas começam a voltar ao “normal”.  E 
a região já atingiu 80%, uma média da 
4ª Regional de Saúde, mas ainda é cedo 
para flexibilizar ainda mais as medidas 
de prevenção.

Nesta semana, Inácio Martins, Imbi-
tuva e Teixeira Soares encerraram o ciclo 
de idade da primeira dose, vacinaram 
os adolescentes de 12 anos, e segundo 
o Plano Nacional de Imunização (PNI), 
a última faixa etária para aplicação é 
esta. Desta forma, todas as idades foram 
imunizadas com, pelo menos, a primeira 
dose. 

Até quinta-feira (11), Irati apresen-
tava 47.705 pessoas vacinadas com a 
primeira dose, e 39.168 com o esquema 
completo de vacinação. Já Inácio Martins 
tem 8.327 receberam a primeira dose, e 
6.063 pessoas estão com a imunização 
completa no município. Imbituva tem 
22.661 pessoas vacinadas com a primeira 
dose e 14.333 também com a segunda. 
Teixeira Soares está com 7.373 pessoas 
vacinadas com a dose 1 e 5.783 com a 
aplicação completa.

A região tem, de acordo com o portal 
de vacinação da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa), 144.135 pessoas vacinadas 
com a primeira dose do imunizante, e 
com a vacinação completa são 97.940. 
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Segundo dados da 4ª Regional de Saúde, 
a população acima de 18 anos está ampla-
mente vacinada com a dose 1.  Em média, 
80% da população está vacinação com a 
dose 2, com variações em alguns municí-
pios que já atingiram 90% de vacinação 
com a segunda aplicação. 

Esses dados nos dão a esperança que a 
pandemia acabe. Os profissionais de saúde 
estão cansados, fizeram e fazem um ótimo 
trabalho neste momento. Trabalharam 
muito para que a população recebesse 
atendimento e depois com a vacinação. 
Foi um período difícil, mas parece que 
está prestes a acabar. Eles estão animados 
e esperam que até janeiro, data prevista 
para a segunda dose dos adolescentes, tudo 
isso termine. 

Muitas vidas foram perdidas, infeliz-
mente, a doença atingiu muitas famílias. 
É provável que muita coisa mude, mas é 
preciso seguir em frente. A previsão do 
Estado é que o fim de ano seja mais flexível, 
cogita-se a retirada da obrigatoriedade 
da máscara em locais ao ar livre, mas isso 
ainda será definido. E assim teremos um 
dezembro mais tranquilo e mais parecido 
com que tínhamos antes. 

Mas os cuidados devem continuar, mes-
mo que a região esteja com a vacinação 
avançada, o país não está e nem o mundo. 
É preciso que todos estejam com a imuniza-
ção completa. Até lá, continuamos o uso da 
máscara, do álcool gel e o distanciamento 
social. Para conseguir, pelo menos, um 
2022 mais “normal”. 

HORA DE REVER 
A VIDA

Hoje, tomo a liberdade de fazer uma reflexão sobre a 
vida. Valho-me, inicialmente, de Sêneca com seu puxão 
de orelhas: “somos gerados para uma curta existência.  
A vida é breve e a arte é longa. Está errado. Não dispo-
mos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida 
é longa o bastante e nos foi generosamente concedida 
para a execução de ações as mais importantes, caso toda 
ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e 
na preguiça, quando não é despendida em nada de bom, 
somente então, compelidos pela necessidade derradeira, 
aquela que não havíamos percebido passar, sentimos 
que já passou”.

A vida passa e não percebemos o quanto ela avançou. 
De repente, damo-nos conta de que o tempo que gastamos 
foi usado de maneira fútil, sem percebermos que nossos 
dias finais chegam rapidamente, trazidos pela cegueira 
de darmos valor à coisas que desperdiçam nossa atenção, 
guiados pelo voluntarismo que nos aproxima da materia-
lidade cheia de magia da vida material. É a preocupação 
exagerada com a estética, é a discussão radical que não 
faz crescer a pessoa, é o pingo de azeite que mancha 
nossa gravata, a ponto de consumirmos um bom tempo 
para deixá-la limpa e sem mancha.

Buscamos os apetrechos de uma vida fútil, imbuídos 
da cultura do entretenimento ou encantados com a pers-
pectiva de cercarmos nosso dia a dia com os adereços do 
espetáculo formado por um conjunto de rotinas onde 
se destacam a vontade de aparecer, do brilhareco pas-
sageiro e competitivo que se cria em torno das pessoas, 
do estilo “ficar na onda”. No fundo, cada qual quer ser 
melhor do que seu semelhante.

Não estou a me referir ao prazer das coisas boas – um 
bom vinho, uma boa conversa, um bom filme, um bom 
livro – nem livrar ninguém de seus hobbies. O que está em 
tela nesta modesta reflexão é o desvio em direção à fri-
volidade, ao universo dos movimentos inúteis que fazem 
gastar o tempo que temos, adiando coisas prioritárias, 
incutindo-nos a cultura do “deixa para amanhã”, sob a 
força de uma certeza que tenta justificar todos os atos. 
O que nos leva à inexorável verdade de que padecemos 
de uma grande mentira, a mentira que invade todos os 
poros, incluindo povos e Nações.

Como lembra Sêneca, a vida se divide em três temos: 
o que foi, o que é e o que será. Destes, aquilo que vive-
mos no presente é breve, o que viveremos é dúbio, o que 
vivemos no passado é certo. Aos atarefados “diz respeito 
apenas o tempo presente, que é demasiado breve para ser 
capturado, e mesmo este é subtraído àqueles distraídos 
em muitas ocupações”. Ao contrário, uma mente lógica, 
fonte de paz e harmonia funciona como uma bússola a 
mostrar o caminho do vento, as veredas do caminho, os 
focos a atingir, os objetivos a alcançar.  

A vida só é mesmo sentida e percebida diante dos 
grandes riscos que enfrentamos, do medo que avança 
ante o desconhecido e que ameaça consumir nossas 
energias, do perigo a que somos levados quando nosso 
corpo tem dificuldades de administrar as intempéries 
do tempo. 

Resta resistir  aos contratempos que aparecem, 
quando menos se espera, e que servem como massa de 
manobra de certa categoria de protagonistas, como os 
individualistas, os populistas, os demagogos, os nega-
cionistas, os obscuros, os oportunistas.

Há de surgir um novo tempo na vida de quem quer 
mudar. Ruim é ficar na mesma condição, prezando tudo 
aquilo que é dispensável. Há de renascer na mente daque-
les que querem enfrentar a vida sem dribles e de maneira 
autêntica  um novo olhar sobre sua  própria  identidade. 
É hora de mudar. É hora de rever os horizontes. É hora 
de ver o sol nascer e se pôr sem vista embaçada.

 
GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP 

E CONSULTOR POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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"R$ 4 mi"
Valor anunciado para 

investimentos pelo se-
cretário Sandro Alex e 
deputado Alexandre Curi 
durante o aniversário do 
Erasto em Irati

Alternativa a 
Polarização

A candidatura do ex-juiz, 
Sergio Moro, surge como 
uma alternativa a polariza-
ção. Embora seja um nome 
a ser trabalhado, o princi-
pal resultado da fi liação ao 
‘Podemos’ é perceber como 
o nome de Moro vai reagir 
perante a opinião pública. 
Mas a fi liação também mexe 
no cenário paranaense. O 
‘Podemos’, presidido pelo 
ex prefeito de Guarapuava, 
Cesinha Silvestri, deve en-
gordar e escapar da clausula 
de barreira que vai apagar 
muitos partidos por aí. 

Silêncio 
Sepulcral

O governador Ratinho 
Junior e todos os secretários 
escaparam semana passa-
da da agenda de Bolsonaro 
nos Campos Gerais. É que o 
PSD nacional, liderado por 
Gilberto Kassab, faz movi-
mentos de aproximação a 
Lula. Embora Kassab traga a 
possibilidade de buscar Ge-
raldo Alkmin em São Paulo 
e já trouxe Rodrigo Pacheco 
como futuro candidato a 
presidente pela sigla, pos-
sam ser peças do jogo para 
se aproximar do PT. 

Silêncio 
Sepulcral II

Mas no Paraná, que é anti 
PT, as pesquisas apontam o 
crescimento de Moro. Tanto 
no primeiro turno quanto 
no segundo, conforme pes-
quisa recente do IRG, podem 
fazer o governador refl etir 
mais sobre o cenário. Sair 
um pouco de cena e não 
aparecer em evento com o 
presidente, por exemplo, 
pode ser uma medida de 
precaução. Fontes ligadas a 
família Massa dizem que se 
o PSD se aproximar de fato 
do PT, não é descartada uma 
migração de Ratinho Junior 
para outra legenda, fato que 
acredito ser pouco provável. 
Mas se há fumaça...

Independência
L i d e r a n ç a s  d o  n ú -

c l e o  d u r o  d o  P S D 
paranaense,dizem que esta 
informação não procede. 
O PSD Nacional está sim 
procurando viabilizar a sua 
candidatura a presidente, 
o que coloca o PSD estadu-
al em posição de ter uma 
identidade independente 
dos extremos. 

Antifogo
O secretário de Infra, San-

dro Alex, e também o deputa-
do Alexandre Curi estiveram 
representando o Governo 
do Estado e também a ALEP. 
Mas a missão de Sandro Alex 
e de Curi foi a de ser bom-
beiro e resolver o problema 
da demanda das consultas 
do Erasto. Existe uma trava 
burocrática. Alex falou em 
nome do governo e tam-
bém do secretário de Saúde, 
Beto Preto, para resolver a 
situação. Segundo Curi, eles 
vieram como “bombeiros” 
para apagar o incêndio que o 
atraso das consultas está cau-
sando. Para Sandro Alex, que 
comprou a briga, “a agilidade 
nas consultas é uma questão 
de dignidade”. 

Apenas Burocrático
A prefeita de Fernandes Pinheiro e presidente do CIS, 

Cleonice Schuck, está “subindo nos tamancos” para resol-
ver a situação das primeiras consultas do Erasto. A prefeita 
se reuniu na semana passada com o prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, com Junior Benato e a deputada Leandre para ajustar 
estratégias e resolver o caso. Segundo Cleonice, a questão é 
apenas burocrática e depende da boa vontade do Estado. O tom 
da conversa da prefeita com o Estado foi tanto que mobilizou 
um secretário e um deputado para afagar o caso. 

Por 
Unanimidade
A Câmara de Irati aprovou 

na última sessão, por unani-
midade de votos, a liberação 
para prefeitura realizar um 
empréstimo de até R$30 mi-
lhões. Agora, a prefeitura vai 
concluir o processo junto ao 
FINISA (CAIXA). O vereador 
Nei Cabral, líder do prefeito, 
fez a defesa do empréstimo 
que será liberado em duas 
etapas: R$ 15 milhões em 
2022 e R$ 15 milhões em 
2023. Outro que também 
defendeu o empréstimo foi 
vereador PSDista, Nego Jacu-
masso. Ele fez uma analogia 
dizendo que, para prosperar, 
os empréstimos são impor-
tantes. E é a função da Câ-
mara fi scalizar a execução. 
Há de se destacar a atuação 
do presidente Hélio para a 
tramitação do processo. 

Junior em Foz
O prefeito Junior Benato 

estará em Foz do Iguaçu na 
próxima semana falando so-
bre as atividades da AMCES-
PAR. Benato foi convidado 
para falar sobre as ações da 
AMCESPAR, no Painel do Mu-
nicipalismo, na quinta (18). O 
evento promovido pela UVE-
PAR (União dos Vereadores 
do Paraná) é voltado para 
prefeitos, vereadores e gesto-
res públicos. O prefeito falou 
à Folha que pretende estar 
atendendo todos os convênios 
da prefeitura de Inácio para 
que as obras aconteçam de 
forma plena. 

Polemica? 
O líder do Governo na 

Câmara, vereador Nei Ca-
bral derrubou a tese do 
projeto ser polêmico. Nei, 
em sua defesa, disse que o 
projeto é volumoso devido 
ao valor, mas não era polê-
mico. Os vereadores têm a 
função de fi scalizar. “Neste 
momento, autorizamos o 
prefeito Jorge Derbli buscar 
este empréstimo. Após ser 
aprovado pela CAIXA, va-
mos acompanhar quais as 
ruas que receberam o bene-
fício e fi scalizar as licitações 
e também a execução das 
obras. O Prefeito Derbli já se 
reuniu com os vereadores 
e explicou a fi nalidade do 
fi nanciamento. Cabe a nós 
aprovar e fi scalizar”. 

De viagem 
Marcada

O Prefeito Jorge Derbli es-
tará, praticamente,todos os 
dias da próxima semana em 
Brasília. Viaja no dia 16 e re-
torna no dia 18. Ele vai cuidar 
de vários projetos de interesse 
do município, estará com de-
putados e técnicos dos minis-
térios. No dia 20, retorna para 
a convenção do PSDB. Desta 
vez, a despesa é particular e 
Derbli tem voto na escolha 
das previas entre Dória e Leite 
para disputar a vaga à corrida 
presidencial. Derbli disse que 
ainda não definiu seu voto. 
Jorge ainda brinca que pode 
ser candidato ao Senado pela 
legenda no Paraná. Brinca-
deira que para alguns têm 
contornos de seriedade. 

Nos detalhes
O prefeito de Rio Azul, 

Leandro Jasinski, esteve com 
o vice Jair e com o presidente 
da Câmara, Sergio Mazur, 
em reunião com a equipe 
técnica da SEIL para ajustar o 
andamento de duas grandes 
pavimentações para o mu-
nicípio. Uma é da Vila Diva 
na ordem de R$1,3 milhões, 
vinda por indicação do pró-
prio secretário Sandro Alex. 
A outra é de indicação do 
deputado Hussein Bakri, para 
pavimentação de R$ 1 milhão 
na comunidade de Cachoeira. 

O Grande Avanço 
O prefeito Jorge Derbli, que é um dos entusiastas da vinda do Erasto para Irati, mostrou 

sensibilidade na sua fala durante o evento de aniversário de quatro anos das instalações na 
cidade. Derbli acabou doando um terreno no Riozinho para o Erasto onde deveria ser construído 
um hospital. Essa ação foi uma das molas propulsoras que incentivou a instalação do Erasto na 
cidade. Derbli intensifi cou o fato das conquistas que envolvem o Erasto serem a muitas mãos, 
que se enalteça o trabalho de um ou de outro. Ele ainda ressaltou o trabalho de Beto Richa, 
governador na época, e do secretário Michelle Caputo. 

Requalifi cação
O prefeito Celso Ku-

baski, de Imbituva, está 
realizando várias ações 
no sentido de acelerar o 
processo de requalifi cação 
urbana que acontece no 
município, na Vila Zezo. 
O prefeito está tendo que 
relocar cerca de 70 casas 
devido à instabilidade 
do solo. As tratativas es-
tão acontecendo entre a 
prefeitura de Imbituva, 
COHAPAR e o BID, que 
fi nancia a obra. As outras 
residências já estão sendo 
concluídas. 

"Falsidade é uma 
arte da política 
brasileira. Pena 
que para muitos 
políticos já é um 
estilo de vida".

 DAINES TANNER 
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Leonardo Olkoski:
exemplo de cidadão
Leonardo Olkoski – 
exemplo de cidadão, 
dedicou sua vida 
à família e ao 
comércio de Irati

MARLENE OLKOSKI CHEMIN

Gostaria de bem saber 
usar as palavras para relatar à 
risca a história de um ser. Pos-
so afi rmar que foi um exem-
plo de cidadão, trabalhador 
dedicado, marido atencioso 
e pai amoroso. Conseguiu ser 
justo, imparcial e generoso 
o tempo todo: aprendemos 
(eu e minha irmã) pelos seus 
exemplos.

Seu pai, Antonio Olkoski, 
nasceu na Polônia em 12 de 
novembro de 1887, chegou 
ao Brasil ainda bebê, acom-
panhado de seus pais (Jacob 
e Maria); instalaram-se em 
Santa Catarina, onde a famí-
lia conseguiu identidade em 
Itaiópolis; mais tarde, vieram 
morar em Guaraúna, interior 
de Ponta Grossa. Aí, Antonio 
trabalhou numa tafona (pe-
quena moenda para extrair 
farinha de mandioca).

Depois transferiram-se 
para Irati, onde trabalhou na 
estrada de ferro e, em julho 
de 1925, conforme consta no 
alvará assinado pelo prefeito 
municipal da época, o Sr. Cel. 
Zeferino Bittencourt, insta-
lou um comércio de secos e 
molhados na rua XV de No-
vembro, o qual permanece 
ativo até os dias de hoje. Ficou 
viúvo; do seu primeiro casa-
mento Antonio teve um fi lho 
– Francisco, que se tornou 
marceneiro e fi xou residência 
em Ponta Grossa.

Posteriormente, casou-
-se com Catharina Kazpzak 

Olkoski. Desta união tiveram 
os fi lhos: Antonia, Isabel, Ed-
mundo, Leonardo e Teodoro, 
este faleceu na infância.

Lembro que minha avó 
Catharina contava que aos 
domingos, após a missa das 
10h, lotava a rua com carro-
ças dos colonos que vinham 
abastecer na casa comercial 
do avô Antonio, o qual anos 
depois passaria para o cuida-
do de seus filhos Edmundo 
e Leonardo. Antonio faleceu 
em 04 de novembro de 1980 
em Irati e está sepultado no 
cemitério municipal de Irati.

Leonardo nasceu no dia 
14 de setembro de 1926 na 
cidade de Irati, realizou os 
estudos primários na escola 
polonesa, Towarzystwo Wól-
nosc – Sociedade - Liberdade, 
no local onde, atualmente, é a 
Sociedade Benefi cente Cultu-

ral Iratiense, conhecido como 
Clube Polonês; cursou ensino 
ginasial e contabilidade no 
Colégio Irati. Gostaria de ter 
cursado odontologia, porém, 
atendendo pedido do seu pai, 
gerenciou a loja por muitos 
anos. 

Casou-se com Clementina 
Rebesco no dia 07 de maio de 
1949 na cidade de Irati –PR. O 
casal teve duas fi lhas que nas-
ceram em Irati. Rosangela, 
casada com Paulo Fernando 
Pauluk e Marlene casada com 
Ronas Angelo Chemin. 

No comércio foi dedicado 
e organizado, superou várias 
trocas de moedas nos seus al-
tos e baixos: narrando vários 
acontecidos nestes ínterins. 
Em 2025, a Loja Olkoski com-
pletará 100 anos de ativida-
des ininterruptas, sempre no 
mesmo local e administrada 
pela família. 

Leonardo nunca foi uma 
pessoa pública, nem por isso 
deixou de fazer grandes fei-
tos. Estimava muito seus 
companheiros do Rotary 
Club, assíduo às reuniões, ga-
nhava sempre troféus 100% 
frequência e companheiris-
mo.

Desde criança via meu pai 
ajoelhado ao lado de sua cama 
rezando antes de dormir; por 
último, via-o sentado com 
suas mãos para cima rezando; 
como em tudo ele era metódi-
co, tenho certeza que foi aten-
dido em suas orações, pois 
sempre as concluía pedindo 
uma boa morte e esta se deu 
dormindo, no dia 10 de maio 
de 2014. Está sepultado no 
cemitério municipal de Irati. 

Alguns anos atrás, saía 
pedalando sua bicicleta aí 
pelas BRs o que deixava todo o 

pessoal em casa preocupado, 
gostava também de andar de 
moto com seu cachorro Mops, 
que fi cava alvoroçado quando 
ouvia o barulho do motor. 
Gostava muito dos pássaros 
e das fl ores e dava buquês de 
rosas em todos os aniversá-
rios de sua namorada (assim 
ele chamava a minha mãe).

Sinceramente, agradeço 
todos os dias a benção de ter 
tido pais tão maravilhosos 
como os meus.

Curtiu muito seus seis 
netos e sabia como entender 
cada um deles, infelizmente, 
não conheceu nenhum bis-
neto; porém, o 1º deles levou 
carinhosamente seu nome 
Leonardo Olkoski Chemin 
Bini, homenagem escolhida 
por seu neto agregado.

Na certeza de um encon-
tro, aqui fi ca meu costumeiro 
apelo “Bença, pai”, pois ele 
continua sendo meu porto 
seguro.
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Sr Antonio Okolski foi um grande homem, pai de Leonardo

Sr. Antônio Olkoski e Sra. Catharina Kaspzak Olkoski

Sr. Leonardo Olkoski e as filhas Marlene e Rosângela

Sr. Leonardo Olkoski e Sra. Clementina Rebesco Olkoski
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Caríssimos! “Quem nos 
separará do amor de Cristo? 
A tribulação, a angustia, a 
perseguição, a fome, a nu-
dez, o perigo, a espada? (Rm 
8,35)”. Todos nós passamos 
em nossa vida por momentos 
difíceis, uma delas é superar 
a perda de alguém, um fa-
miliar, um amigo, alguém 
muito estimado. E como 
enfrentar tanto sofrimento 
em nossa vida? Às vezes, to-
dos nós pensamos em nosso 
íntimo, que nós cristãos, 
devíamos ser poupados de 

PAZ E BEM
A NOSSA VIDA É A NOSSA MELHOR VIAGEM! 

       VANDERLEI KAWA       VANDERLEI KAWA

sofrimentos, de angustias, de 
tribulações, de perseguições, de 
fome, de perigo e até da própria 
morte, que para nós é a única 
certeza que temos nesta vida 
e tentamos não aceitar; não 
temos uma resposta defi nitiva 
para esse momento derradeiro 
e fi nal da vida aqui na terra.

Questionamos nosso Deus, 
pois somos humanos, vivemos 
num mundo complexo, onde 
existe de tudo e o nosso apego 
às coisas deste mundo nos 
prende nessa insegurança e 
isso acontece para o cristão que 

crê e até mesmo ao ateu que 
não crê; e o incrédulo, o rico, o 
pobre, todos estamos sujeitos 
a tudo e iremos passar um dia 
por momentos difíceis. Mas 
tem uma coisa que, às vezes, 
não percebemos, é o modo 
como se encara a tribulação, o 
sofrimento e a morte, isso é que 
faz a diferença entre as pessoas 
de fé  ou  incrédulas.

A nossa estrutura espiritual 
de como fomos educados, a 
nossa fé em Cristo, a confi ança 
total em Deus, a entrega de 
nossas vidas em suas mãos 

fazem a diferença no momento 
em que a tribulação e a morte 
nos atingem. Quem nos sepa-
rará do amor de Cristo? Nada, 
nada vai nos separar do amor 
de Cristo. Deus está acima de 
todas estas coisas ruins que nos 
acontecem.

Sabemos que passar por 
esta vida não é fácil. Estamos 
num mundo onde há muito 
sofrimento e morte. Nossa 
vida é uma viagem, um dia 
chegaremos lá aonde foram 
nossos familiares, amigos os 
mais próximos de nós, digo 

sempre que a nossa vida é a 
nossa melhor viagem.

Peçamos ao Senhor: Aju-
da-nos a superar todas as 
coisas ruins que nos aconte-
cem, nós que pouco sabemos 
sobre a glória a que estamos 
destinados, conduza-nos 
sempre pelos caminhos da 
oração para estarmos co-
nectados com o Teu Espírito 
e vivermos melhor esta paz 
dos seus eleitos, que estão 
junto de Ti, na Glória eterna.  
Que Deus abençoe a todos. 
Paz e Bem!

CAPACITAÇÃO

Curso de Técnicas para Garçom 
encerra em Fernandes Pinheiro

ASSESSORIA

O Escritório Regional 
de Irati da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e Trabalho (SEJUF) reali-
zou a reunião mensal, na 
segunda-feira (08), com 
os secretários de Família e 
Desenvolvimento Social da 
região,em Teixeira Soares. 
Como objetivo fortalecer a 
política pública e realizar 
encaminhamentos cole-
tivo.

Na ocasião, estiveram 
presentes as nove secretá-
rias da pasta, duas assis-
tentes sociais responsáveis 
pelo SEJUF e a coordena-
dora do órgão.O encontro 

TEIXEIRA SOARES

SEJUF realiza reunião com secretários 
da Família e Desenvolvimento Social
Um dos objetivos 
é fortalecer a 
política pública do 
município

com os gestores municipais 
responsáveis pela Política 
de Assistência Social, acon-
tece mensalmente e busca 
apoiar e disponibilizar as-
sessoria técnica aos mu-
nicípios da região de Irati, 

realizando reuniões regio-
nais, assim, fortalecendo 
as políticas públicas. 

“São debatidas as ne-
cessidades e o que está 
sendo feito na região para 
que todos os municípios 

tenham esse comprometi-
mento com as pessoas que 
precisam da secretaria. O 
trabalho é feito em con-
junto com CRAS, Casa Lar, 
CREAS, Conselho Tutelar, 
as secretarias como um 

todo. Trabalho regionali-
zado que estamos tentan-
do implantar junto com o 
consorcio e prefeitos de 
toda a região”, explica o 
Secretário da Família e 
Desenvolvimento Social, 
Pitter Heiner.

Na oportunidade, foi 
deliberado sobre a neces-
sidade de providências 
para a regionalização de 
um serviço de acolhimento 
para jovens egressos das 
Casas Lares. Estes que já 
tenham atingido a idade 
máxima para permanên-
cia no serviço, sem con-
dições de retorno para 
suas famílias e que ainda 
dependam do apoio do 
setor público. Proposta 
piloto, a regionalização 
desse serviço deverá ser 
articulada entre os pre-
feitos da região para ser 
executado via consórcio 
intermunicipal.

Na reunião, estavam nove secretárias, duas assistentes sociais e a coordenadora do órgão
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ASSESSORIA E ESTHER KREMER

Na última quinta-feira 
(04), ocorreu o encerra-
mento do Curso de Técni-
cas para Garçom, ofere-
cido, gratuitamente, aos 
munícipes pela Prefeitura 
Municipal de Fernandes 
Pinheiro, através da Secre-
taria de Assistência Social, 
em parceria com o SENAC. 

O curso aconteceu de 
forma presencial na sede 
do município. Todas as 
medidas de prevenção à 
Covid-19 foram tomadas, 
com o uso de máscara, ál-
cool gel e distanciamento 

O curso teve início 
no dia 04 de outubro 
e encerrou no dia 04 
de novembro

social.  A carga horária 
foi de 60h. O período de 
realização das aulas era 
das 13h30 às 16h30.  O 
curso iniciou no dia 04 
de outubro e teve seu en-

cerramento no dia 04 de 
novembro. A idade para 
poder participar era aci-
ma dos 18 anos,  tendo 
o Ensino Fundamental 
completo. As inscrições 

foram feitas por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social.

O encontro proporcio-
nou o aperfeiçoamento 
dos profissionais nos ser-

viços de alimentos e bebi-
das, atendimento ao clien-
te,  técnicas de vendas, 
bem como, a organização 
do ambiente de trabalho. 

A prefeita de Fernan-
des Pinheiro,  Cleonice 
Schuck, agradeceu o apoio 
e parceria do SENAC,e 
ressaltou a importância 
de capacitar a população 
para o mercado de traba-
lho. “É muito importante 
que o município esteja 
preocupado com a capa-
citação dos trabalhado-
res, estamos ofertando 
os cursos como forma de 
preparar a população para 
o mercado de trabalho. A 
parceria com o SENAC é 
de grande valia para nós 
e com certeza mais cursos 
irão acontecer aqui no 
nosso município”, disse a 
prefeita.

O Curso de Técnicas para Garçom foi ofertado gratuitamente para toda a população
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KAUANA NEITZEL

A cidade de Guamiranga 
completa 26 anos no dia 
16 de novembro, e como 
parte da comemoração a 
Prefeitura está realizando 
os concursos de fotografia 
e de música, além de um 
passeio de bicicleta pelos 
pontos turísticos da região. 

O secretário de Planeja-
mento do município, Au-
gusto Aguinelo Pontarolo, 
comenta que as comemo-
rações do aniversário da 
cidade serão mais simples 
por enquanto, devido à pan-
demia.

CONCURSO DE 
MÚSICA

 Como parte das festivi-
dades, está sendo realiza-
do o ‘Concurso de Música 
Infantil de Guamiranga’, 
o qual crianças de até 12 
anos podem participar com 
um vídeo, seja cantando, 
dublando ou interpretando 
uma canção. 

A premiação será até o 
quinto colocado do concur-

ANIVERSÁRIO

Guamiranga comemora 26 anos 
com passeio ciclístico e concursos
As inscrições vão 
até sexta-feira (12) 
com prêmios entre 
R$ 500,00 eR$ 100 

so. O primeiro lugar vai ga-
nhar R$ 500,00, o segundo 
R$ 400,00, o terceiro rece-

berá R$ 300,00, o quarto R$ 
200,00 e o último colocado 
leva R$ 100,00. 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA

Simultaneamente está 
acontecendo, também, o ‘1º 
Concurso de Fotografia’. Para 
este, não tem limite de idade, 
a população em geral pode 
participar. Para se inscrever 
as fotos devem ser relacio-
nadas aos pontos históricos 
ou imagens da natureza 
(fauna e flora) registradas no 
município. A premiação será 
de R$ 300,00 para o primeiro 
colocada, o segundo lugar 
leva R$ 200,00 e o terceiro 
receberá R$ 100,00. 

INSCRIÇÕES
As inscrições de ambos 

os concursos podem ser re-
alizadas atraves do e-mail: 
cultura @guamiranga.
pr.gov.br ou pelo fone: (42) 
920006691. O período para 
envio do material vai até o 
dia 12 de novembro. O resul-
tado será divulgado no dia do 

aniversário de Guamiranga, 
através de uma live, com iní-
cio as 19hr.
PEDALA GUAMIRANGA 

A Prefeitura organiza o 
Pedala Guamiranga no dia 
16 de novembro, como for-
ma de comemoração aos 26 
anos. O ponto de encontro 
é no Parque Municipal de 
Guamiranga, em frente a BR 
373, às 8 h. Primeiramente, 
será hasteada a bandeira 
e então se inicia o circuito, 
que vai seguir a rota Norte do 
Paraná por 40 km, passando 
por pontos turísticos. 

As inscrições podem ser 
feitas mediante a 1 kg de ali-
mento não perecível no local 
de saída do pedala. Durante 
o percurso terá todo suporte 
necessário aos participan-
tes. Ao final do passeio, será 
sorteada uma bicicleta nova, 
própria para ciclismo, entre 
os inscritos. 
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REDAÇÃO COM ASSESSORIA  HEG 

Com um projeto que con-
templa três salas cirúrgi-
cas, 15 leitos de enferma-
ria, consultórios e centro de 
diagnóstico por imagem, o 
Complexo de Saúde Erasto 
Gaertner comemora quatro 
anos de atuação em Irati 
anunciando a expansão da 
estrutura local. A ampliação 
está incluída na primeira 
fase de reformas, etapa foi 
oficializada, na quarta-feira 
(10), no Hospital Agnus Dei, 
parceira da instituição, onde 
os serviços serão prestados. O 
propósito é oferecer atendi-
mento a 100% da população 
da 4ª Regional de Saúde.

“No total, 75% dos pa-
cientes oncológicos de todos 
esses municípios são atendi-
dos por nós hoje. Com a nova 
unidade, o objetivo é elevar 
esse percentual para 100%, 
tendo o apoio do Governo do 
Estado do Paraná, evitando 
que os pacientes saiam de 
suas cidades”, disse Heleno 

INVESTIMENTO

Complexo de Saúde Erasto Gaertner 
anuncia fusão com Hospital Agnus Dei
O Centro está 
comemorando 
quatro anos de 
atuação em Irati

de Sousa Faria, diretor-geral 
de unidades externas do 
Complexo de Saúde Erasto 
Gaertner. 

O Centro de Saúde Eras-
to Gaertner em Irati, hoje 
Unidade, contará também 
com nove poltronas (nas 
salas de manipulação de 
quimioterapia) e farmácia.  
Para a reforma do espaço, 
serão investidos R$ 1 milhão 
em parceria com os municí-
pios da 4ª Regional e R$ 4,5 
milhões para aquisição de 
equipamentos, como mamó-

grafo e mesas cirúrgicas para 
procedimentos de baixa e 
média complexidades, entre 
outros. 

Os pacientes hoje aten-
didos na atual estrutura do 
Agnus Dei continuarão ten-
do acesso a todos os serviços. 
“A parceria firmada com os 
sócios do Hospital Agnus Dei 
proporcionará mais confor-
to e segurança para nossos 
pacientes erastianos. Assim, 
somamos ao trazer toda a 
nossa experiência e conhe-
cimento para os pacientes já 

atendidos pelo Agnus Dei”, 
destaca Adriano Lago, supe-
rintendente do Complexo de 
Saúde Erasto Gaertner.

A presidente do CIS e pre-
feita de Fernandes Pinheiro, 
Cleonice Schuck, destaca a 
importância do novo Cen-
tro. “Os atendimentos nes-
ta nova estrutura trarão 
muitos benefícios para a 
população, em qualidade 
de vida, saúde e também 
em economia para os mu-
nicípios”, disse Cleonice. O 
prefeito de Irati, Jorge Der-

bli, comenta que esta é uma 
conquista para todos. “É 
um sonho realizado ter um 
hospital do câncer em Irati. 
Esta fusão, com certeza, irá 
melhorar o atendimento a 
estás pessoas que mais pre-
cisão”, concluiu. 

O deputado federal, San-
dro Alex, prestigiou o evento 
e comentou sobre reconhe-
cimento do Hospital. "É uma 
alegria poder estar aqui em 
nome do governador Rati-
nho Junior. O Erasto merece 
todo o nosso respeito e reco-
nhecimento, todo o esforço 
que for necessário para aju-
dar em relação a unir a ajuda 
do Governo do Estado nesta 
causa, irei fazer", disse.

O deputado estadual, 
Alexandre Curi, participou 
da cerimônia que aconteceu 
no hospital Agnus Dei e ga-
rantiu a parceria do Governo 
do Estado na fusão dos hos-
pitais. "Fico extremamente 
satisfeito com o anuncio da 
expansão do Erasto Gaert-
ner aqui em Irati. Com toda 
a certeza vai aumentar o 
atendimento aos pacien-
tes e a qualidade. Estou 
aqui representando o Go-
verno do Estado que, com 
certeza, será um grande 
parceiro neste projeto", 
finalizou.

O propósito é oferecer atendimento a 100% da população da 4ª Regional de Saúde
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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.

ESTHER KREMER

A Secretaria de Assis-
tência Social, através da 
secretária Cleide Kubaski e 
sua equipe, formalizou mais 
uma grande parceria para 
o município de Imbituva. 
Desta vez, o SENAC e SE-
NAI – PR estão oferecendo 
cursos de forma gratuita 
para toda a população, com 
o objetivo de capacitar me-
lhor os munícipes para o 
mercado de trabalho. 

As parcerias com as duas 
instituições já existiam em 
outras gestões e agora são 
aproveitos da melhor for-
ma, entregando cursos de 
qualidade e gratuitos para a 
população imbituvense. As 
inscrições podem ser feitas 
através dos links disponibi-
lizados na divulgação dos 
cursos pela Secretaria de 
Assistência Social, por meio 
das redes sociais e do site 
ofi cial da prefeitura. 

Para o prefeito Celso Ku-
baski a formação da mão de 
obra é um dos segredos da 
empregabilidade no mu-
nicípio. “Quando uma em-
presa quer ampliar os seus 
serviços ou quer se instalar 
no município ela depende 
de mão de obra qualifi cada. 
Por isso que nossa admi-
nistração tem o foco de 
qualifi car nossa população, 
que fica mais preparada 
para as oportunidades que 
o mercado vai lhe oferecer”, 
disse Kubaski.

O diretor de desenvolvi-
mento econômico do muni-
cípio, José Roberto Stadler 
Lemos, explica que estão 
tendo um bom retorno da 
população, em que as aulas 
estão sendo cada vez mais 
procuradas. Segundo ele, 
uma das estratégias que 
utilizaram para que procura 
pelos cursos aumentassem, 
foi entrar em contato com 
todas as empresas do mu-
nicípio e questionar sobre 
as principais dificuldades 
que encontram na hora de 
contratar um funcionário, 
desta forma, podem ofere-
cer cursos úteis.

O diretor também expli-
ca que precisaram fazer um 
plano de trabalho e verifi car 
todas as novas leis para 
empresas e trabalhadores, 
em que constataram uma 
lei que não permite que 
empresas contratem traba-
lhadores sem escolaridade 
e,por conta disso, buscaram 
através do SESI/SENAI le-
var o EJA para o município, 
para que a população possa 
concluir os estudos. As au-

SENAC E SENAI 

Prefeitura de Imbituva investe em 
cursos de capacitação profi ssional
O objetivo é 
preparar a 
população para 
o mercado de 
trabalho

 Cursos ofertados:

Operador de caldeira, operador de 
motosserra, operador de trator, carregador 
fl orestal, metrologia industrial, mecânico de 

manutenção industrial, empilhadeira, segurança 
do trabalho em altura, manutenção industrial 
preventiva e preditiva, aperfeiçoamento em 

mecânica industrial e manutenção de mecânica 
industrial. 

No curso de mecânico na área de indústria, os 
alunos inscritos já realizaram a parte teórica 
e agora poderão realizar a parte prática no 

município. Os cursos de confeiteiro e salgados 
se encerram na sexta-feira (12). 

 O curso de manicure já está com inscrições 
abertas, que podem ser feitas no CRAS 

próximo a fi rma do Vacico.

las acontecem uma vez por 
semana, de forma online 
e caso o aluno não tenha 
acesso à internet, o SENAI 
oferece um chip com inter-
net liberada para ter acesso 
as aulas. 

“Isso é algo muito baca-
na que temos agora, ajuda 
a população a concluir os 
estudos tudo de forma gra-
tuita e com muita qualidade 
aqui no nosso município 
de Imbituva”, completa o 
diretor.

Para Lemos, a principal 
importância desta parceria 
como SENAC e SENAI, é 
oferecer capacitação profi s-
sional, gerando mais opor-
tunidades de emprego e 
agilizando o processo de 
inserção do trabalhador 
no mercado de trabalho. 
“É muito importante que o 
trabalhador seja qualifi cado 
para o mercado, os cursos 
são para somar e oferecer 
qualidade para a popula-
ção”, disse. Os cursos são ofertados de forma gratuita para todos os munícipes interresados
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ESTHER KREMER

Na terça-feira (09), o Hos-
pital Erasto Gaertner, em 
parceria com a Prefeitura 
de Irati, realizou a 4ª Cam-
panha de Prevenção ao Cân-
cer Bucal com o objetivo de 
conscientizar a população 
sobre o uso excessivo do ta-
baco e de bebidas alcoólicas. 
Assim como, outras causas 
que podem levar o indivíduo 
a desenvolver o câncer na 
boca.

O evento aconteceu na 
Rua da Liberdade, bairro 
Centro, e contou com a 
participação do criador da 
campanha, Dr. Laurindo M. 
Sassi, que é especialista em 
cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacil. Também 
contou com a participação 
do dentista e coordenador 
da Saúde Bucal de Irati, 
Dr. Roberto Van der Laars, 
da presidente da ANAPCI, 
Denise Dietrich, e outros 
voluntários.

Sassi realiza a campanha 

SAÚDE

4ª Campanha de Prevenção ao 
Câncer Bucal é realizada em Irati
O evento foi 
realizado na Rua da 
Liberdade, bairro 
Centro

desde 1989 e acredita que 
atualmente as pessoas estão 
mais conscientes sobre este 
risco. O médico também co-
mentou sobre como a nova 
Lei do Novembro Vermelho 
tem ajudado na prevenção 
do câncer de boca em todo o 
estado do Paraná. “Em Irati, 
é o quarto ano de campanha 
e estaremos aqui todos os 
anos, no mês de novembro, 
fazendo os exames na popu-
lação acima de 30 anos, para 
conscientizar que a pessoa 

pare de fumar e consuma 
menos álcool”, disse.

O dentista, Roberto Van 
der Laars, explica que o tra-
balho que está sendo de-
senvolvimento é de muita 
qualidade e com grandes 
efeitos na vida da popula-
ção. “Tenho muito orgulho 
do trabalho que está sendo 
feito e espero que continue 
nos anos seguintes. Que 
tenhamos a oportunidade 
de estar ajudando, trazendo 
está conscientização para as 
pessoas e tirando as possí-
veis dúvidas”, disse.

Van der Laars também 
relata que a população pre-
cisa ter conhecimento para 
que possam tratar a doença 
o quanto antes. Com o trata-
mento precoce a chance de 
cura é mais eficiente.

A presidente da ANAPCI, 
Denise Dietrich, esteve pre-
sente no evento e explicou 
como a Associação está se 
organizado para as ativida-
des voltadas ao Novembro 
Azul. Na ocasião, estavam 
sendo vendidos bonés, cane-
cas e camisetas com o tema 
do mês de cuidado à saúde 
do homem. “Aproveitamos 

o espaço para orientar tam-
bém as pessoas sobre a pre-
venção do câncer de próstata 

e todo o câncer no homem. A 
nossa ideia é despertar na 
população o cuidado com o 
corpo”, disse.

Na quarta-feira (10), a 
ANAPCI realizou um passeio 
ciclístico como forma de 
arrecadar alimentos para 
distribuir entre os pacientes 
e marcar o início do Novem-
bro Azul.

Sassi também comentou 
sobre o mês que está voltan-
do para a saúde do homem e 
enfatizou a importância des-
te cuidado. “Agora não estou 
falando como profissional, 
mas sim como homem. É 
muito importante se cuidar 
e prevenir, eu faço o preven-
tivo e o exame de toque todos 
os anos. Prefiro prevenir do 
que acabar tendo uma sur-
presa desagradável. Cuidem 
do seu corpo e da sua saúde”, 
finalizou o médico.

A campanha é uma parceria do Hospital Erasto Gaertner com a Prefeitura de Irati
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Produtos da ANAPCI que estiveram disponíveis para venda

Novembro Azul: mês de cuidado com a saúde do homem
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SECOM E ESTHER KREMER

A Secretaria de Cultura, 
Patrimônio Histórico e Lega-
do Étnico de Irati, promoveu, 
no domingo (07), o 1º Encon-
tro Cultural de Veículos Anti-
gos. O evento, que aconteceu 
no Parque Aquático, reuniu 
amantes e colecionadores 
de veículos antigos, com a 
participação de cerca de 300 
exemplares de automóveis, 
tratores, caminhões, motos 
e bicicleta de vários lugares 
do Paraná.

Este foi o primeiro evento 
da categoria, realizado em 
parceria entre a Secretaria 
de Cultura e os grupos de 
carros antigos de Irati. Com 
as inscrições, mais de 400 kg 
de ração animal foram arre-
cadados, sendo destinados à 
ONG SOS Amigo Bicho.

Juntamente ao Encontro, 

NOVIDADE

1º Encontro Cultural de Veículos 
Antigos reune 300 carros em Irati
O evento aconteceu 
no domingo (07), no 
Parque Aquático de 
Irati

aconteceu o 3º Tweed Ride 
Irati, em parceria com a loja 
Piru Bikes, que reuniu vários 
amantes de bicicletas anti-
gas da cidade, que fizeram 
um passeio, pela manhã, da 
Casa da Cultura até o Parque 
Aquático.

Todo o evento, que tam-
bém contou com apresenta-
ções musicais de artistas da 

cidade, foi transmitido, ao 
vivo, pelas redes sociais da 
Prefeitura e da Secretaria de 
Cultura.

O prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, prestigiou o evento, 
e deixou seus carros para ex-
posição. Ele comentou sobre 
o sucesso do Encontro. “O 
número de veículos que apa-
receram no evento, nos sur-

preendeu muito, é o primeiro 
encontro. No próximo ano, 
vamos colocar mais diversi-
dade, pensamos em fazer no 
CTG, onde o espaço é maior 
e a população pode passar 
o domingo, se divertir com 
a família, com certeza será 
muito maior do que este”.

O secretário de Cultura de 
Irati, Alfredo Van der Neut, 

explica que já existiam gru-
pos de veículos antigos na 
cidade e, em parceria com 
a prefeitura, foi realizado o 
encontro oficial. “Ficamos 
felizes em ultrapassar nos-
sas expectativas, diversos 
carros vieram de fora para 
participar e todos gostaram 
do evento. Será algo que vai 
marcar nossa cidade e espe-
ramos que tenha uma sequ-
ência”, disse o secretário. 

Um dos participantes do 
evento, Marcos Lapuinka, é 
proprietário de uma Kombi, 
modelo 1967, que foi refor-
mada há sete meses. Ele 
transformou o interior do 
veículo em uma pequena 
sala de estar. Lapuinka ex-
plica que comprou o veículo 
há três anos, mas decidiu 
reformar completamente 
e dar outra cara ao modelo, 
gastando em torno de R$ 80 
mil. “Foi um bom dinheiro 
investido e valeu muito a 
pena. Agora, eu trabalho mo-
biliando Kombi e vendendo, 
este ano consegui vender 
cinco veículos, a última que 
eu fiz foi para a Bélgica”, fi-
nalizou o proprietário. 

O evento contou com a participação de diversos veículos raros, antigos e modificados
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KAUANA NEITZEL

O Grupo Ivasko divul-
gou o resultado da cam-
panha do X-Solidário de 
2021 na sexta-feira (05), 
a qual superou o record 
de arrecadação. O valor 
de R$156.250,00 obtido 
pela campanha será doa-
do para o Hospital Erasto 
Gaertner, Santa Casa de 
Irati e a ANAPCI. 

Foram mais de 20.000 
pessoas envolvidas, que 
compraram o sanduíche e 
ajudaram na arrecadação 
do dinheiro. A meta era 
superar o valor obtido no 
ano passado (R$118.000) 
e passar dos R$150.000. 
A equipe comentou no 
evento que estava conten-
te com o resultado. 

A empresária e ideali-
zadora do projeto, Edina 
Ivasko,  comenta que a 
campanha surgiu há 12 
anos e busca ajudar os 
pacientes com câncer de 
Irati. “Com a pandemia, 
já temos informações dos 
hospitais que os pacientes 
pararam o tratamento por 
conta do medo da Covid e 
isso vem agravar a situ-

SOLIDARIEDADE 

Campanha do X-Solidário bate 
record de arrecadação em Irati
Foram mais de 
20.000 pessoas 
envolvidas que 
juntas arrecadaram 
R$ 156.250,00

ação. Sabemos que a ne-
cessidade de tratamento 
continua, então, vemos 
motivação para continuar 
ajudando quem mais pre-
cisa”, explica Edina. 

O empresário  Paulo 
Ivasko destaca que o pro-
jeto solidário tem gran-
de sucesso na região. “A 
campanha tem, a cada 
ano, mais engajamento, 
seja por parceiros, em-
presas da nossa cidade e 
região, com alguns for-
necedores. A população 
já notou que a campanha 
é algo amplo, que real-
mente ajudou, inclusive o 
Erasto na vinda para Irati, 
agora, ajuda a Santa Casa 
também”, conta Paulo. 

“A cada ano a campa-
nha vem crescendo e nós 
ficamos cada vez mais 

feliz com isso. Agregan-
do mais pessoas para a 
causa, pois é importante 
conscientizar”,  ressal-
ta a vice-prefeita Ieda 
Waydzik, que já foi presi-
dente da ANAPCI e viu de 
perto como a doação faz 
diferença. 

O superintendente do 
Erasto Gaertner, Adria-
no Lago, esteve presente 
no evento e  comentou 
que uma campanha como 
está ajuda com recursos 
financeiros,  um ponto 
importante para todas as 
instituições filantrópicas, 
que é manter o equilíbrio 
financeiro. O prefeito de 
Irati, Jorge Derbli, ressal-
tou o quanto a população 
de Irati é solidaria e par-
ticipa de campanhas que 
beneficiam a cidade. 

De acordo com a dire-
tora de marketing e ino-
vação, Ana Paula Ivasko, 
A  campanha veio  com 
um desafio neste ano. “A 
pandemia causa uma difi-

culdade de locomoção das 
pessoas, este momento de 
ficar em casa, de reflexão. 
Acreditamos que isso até 
em certos pontos ajudou 
na reflexão da nossa vida, 
que precisamos ajudar o 
próximo. Tivemos um re-
sultado surpreendente”, 
concluiu Ana. 

A campanha surgiu há 12 anos e busca ajudar os pacientes com câncer do município de Irati
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O valor será 
distribuído 

entre:

R$62.500,00 para 
o Hospital Erasto 

Gaertner 
R$62.500,00 para a 
Santa Casa de Irati
R$31.250,00 para a 

ANAPCI



10 FOLHA ESCOLA Irati, 12 de Novembro de 2021 FOLHA

Prefeitura Municipal
de Irati

REDAÇÃO

Folha de Irati divulga prêmio de 
1º lugar no Concurso Cultural 

Prefeitura Municipal
de Fernades PinheiroPrefeitura Municipal

de Imbituva

Acesse o 
QRCode 

para ver os 
jogos 

disponíveis no 
Escola Games

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

Acesse o 
QRCode 

para ver o 
regulamento 
do Concurso 

Cultural

ESTHER KREMER

A Folha de Irati,  em 
parceria com o Colégio 
Sesi, está realizando a pri-
meira edição do Concurso 
Cultural de Redação, dire-
cionada para os alunos do 
projeto Folha na Escola. O 
concurso está sendo rea-
lizado nos municípios de 
Irati, Fernandes Pinheiro 
e Imbituva para alunos 
do 4º e 5º ano do Ensino 
Fundamental. O concurso 
é divido em fase municipal 
e regional. 

Além de valorizar os 
alunos que vão participar 
do concurso, a Folha en-
tende que é de fundamen-
tal importância premiar 
também os professores que 
vão orienta-los na produ-
ção da redação. 

O grupo Ivasko procu-

Fique atento ao 
cronograma do 
concurso

"Prêmio 1º lugar 
para o aluno: 
Carrinho Maluco
do Ivasko"

"Prêmio 1º 
lugar para o 
professor (a): 
Um ano de 
combustível 
grátis do 
Rott a 400"

rou inovar na premiação 
e está oferecendo para o 
aluno que vencer a fase re-
gional o Carrinho Maluco 
do Ivasko. O vencedor do 
Concurso terá 3 minutos 
para percorrer o mercado 
em busca de itens de sua 
vontade. Ele poderá pegar 
as mercadorias que quiser, 
mas obedecendo algumas 

regras como:não pegar 
produtos repetidos, bebi-
das alcoólicas, itens do Ba-
zar e produtos importados. 

P a r a  p r e m i a r  o 
professor(a) orientador, 
Ana Paula Ivasko diz que 
“o grupo ousou mais ainda. 
O prêmio para o primeiro 
lugar será um ano de com-
bustível grátis fornecido 
na rede Rota 400. Mas exis-
tem regras. O valor é R$ 150 
por mês em combustível. 
Mas não pode acumular de 
um mês para outro” expli-
ca a diretora de marketing. 

As demais premiações 
serão anunciadas durante 
a próxima semana na pági-
na Folha na Escola do site 
da Folha de Irati. Os patro-
cinadores, Moageira Irati, 
Mercados Larissa e grupo 

Anila estão preparando 
surpresas incríveis como, 
um celular (fase regional) 
e outros prêmios. O Sicredi 
vai oferecer alguns brindes 
que serão sorteados para 
os alunos que participa-
rem. 

“Mais uma vez ressal-
tamos a importância de 
observar o cronograma do 
Concurso e se inscrever 
até o próximo dia 19 de 
novembro. Após esta data, 
já começam as fases finais. 
Nós estamos vivendo um 

momento diferente este 
ano e através do Concurso, 
buscamos estreitar os laços 
familiares nas redações 
e receitas. A ideia é que 
os alunos conversem com 
suas avós, tias, parentes e 
redescubram as receitas de 
famílias que estão muitas 
vezes esquecidas”, finaliza 

Nilton Cesar Pabis, diretor 
da Folha de Irati. 

CRONOGRAMA DO 
CONCURSO 

• As escolas têm o 
prazo do dia 13/10 a 19/11 
para realizar as inscrições 
e enviar as redações e re-
ceitas;

• As escolas têm do 

dia 19/11 a 22/11 para 
enviar os trabalhos ven-
cedores para o e-mail da 
Folha de Irati (anexo no 
regulamento);

• No dia 26/11, a co-
missão julgadora (esco-
lhida pela Folha de Irati 
e Colégio SESI), divulgará 
os três melhores de cada 
município;

• No dia 30/11,  os 
alunos vencedores da eta-
pa municipal farão uma 
visita até a Moageira, com 
o objetivo de conhecer os 

processos de panificação 
e produção de farinha;

• A final acontece no 
dia 03/12, no colégio SESI;

• F i q u e  a t e n t o  a s 
regras do concurso. As 
receitas e redações NÃO 
DEVEM SER COPIADAS, 
a originalidade também 
conta pontos;

• Na redação, obri-
gatoramente, deverá ter 
o nome do aluno, turma, 
ano, escola, professora (o) 
e filiação;

• A  r e d a ç ã o  t e r á 
como especificação conter 

de 15 a 25 linhas.
Agradecemos o apoio 

dos nossos patrocinadores 
Colégio Sesi de Irati, gru-
po Ivasko, grupo Larissa, 
Anila e Moageira.  Sem 
esta parceria o projeto não 
aconteceria. 
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JAQUELINE LOPES 

As festas de fim de ano 
estão próximas, e para 
não passar em branco em 
Rio Azul a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura, Turismo, Indústria e 
Comércio, criou um con-
curso de Enfeites Natali-
nos. São três categorias e 
os três primeiros coloca-
dos serão premiados.

O concurso foi orga-
nizado pela Secretaria 
em comemoração às fes-
tividades natalinas, com 
objetivo de abrilhantar a 
Tradição do Natal, man-
tendo o espírito natalino 
de fraternidade, respeito 
e amor ao próximo, esti-

FERSTIVIDADES

Concurso de Enfeites de Natal 
resgata o espírito natalino em Rio Azul
Serão premiadas 
as três melhores 
decorações 
natalinas do 
município, em três 
categorias

Valor da premiação para as três 
categorias é de:

1° lugar: R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais)

2° lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais)
3° lugar: R$ 300,00 (trezentos reais)

Mais troféu.

"30"
Inscrições para o concurso  
vão até 30 de novembro

"Esperamos que 
a população 
participe. Temos 
três premiações, 
em três cat-
egorias, ótimos 
prêmios e espe-
ramos que todos 
gostem"

FÁBIO SOUZA

mulando a criatividade da 
população e incentivando 
as visitas  pela cidade, 
para que fique mais bela 
para as festividades.

O secretário da pasta, 
Fábio Souza, comenta que 
a equipe resolveu fazer o 
concurso para resgatar 
este espírito,  que vem 
se perdendo ao longo do 

tempo, e no ano passado o 
clima natalino esteve em 
falta devido à pandemia. 
Esta seria uma forma de 
incentivar a população a 
participar deste grande 
evento que é o Natal. “O 
fim de ano não é só festa, 
só vender, é um momento 
de união, famílias e ami-
gos se reúnem, e tem o 

nascimento de Jesus que 
traz muita paz. É isso que 
queremos trazer de volta. 
Esperamos que as pessoas 
participem e consigam re-
viver um pouco mais esse 
espírito”.  

Para Souza, este con-
curso vai  movimentar 
Rio Azul neste fim de ano. 
“Isso vai movimentar o 
município, vai ficar mais 
bonito do que já é. Espera-
mos, agora, que estamos 
quase saindo de uma pan-
demia, resgatar esse espí-
rito. Esse concurso vem 
agregar. Esperamos que 
a população participe. Te-
mos três premiações, em 
três categorias, ótimos 
prêmios e esperamos que 
todos gostem”, completa. 

CONCURSO
Os enfeites podem ser 

feitos em imóveis resi-
denciais, estabelecimen-
tos comercias, industriais 
e empresariais do municí-
pio de Rio Azul. E três de 
cada categoria levará o 
prêmio para a casa para 
passar o Natal. 

As categorias são: Re-
sidencial Urbano, para 
aqueles que moram em 

residências consideradas 
urbanas de acordo com 
documentos comprovados 
através de cadastros, no 
caso IPTU; Residencial Ru-
ral,  aqueles cadastrados 
através de INCRA e que 
se encontram dentro do 
município de Rio Azul; e 
indústria e comércio.

A avaliação será de 15 
a 23 de dezembro de 2021, 
e neste período as decora-
ções não deverão sofrer 
alterações, e à noite deve-
rão estar disponíveis até 
as 22h30.

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão 

ser entregues na Biblio-
teca Cidadã, de 05 a 30 
de novembro, na Rua José 
Pissaia, nº 623, Centro, 
de segunda a sexta, das 
07h45 às 11h45 e das 13h 
às 17h, ou podem baixar 
no link preencher e en-
tregar.
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

Os guardas municipais 
de Irati participaram de um 
curso de capacitação, desta 
vez, foi sobre atendimento 
pré-hospitalar, que ajudará 
nas ocorrências. As aulas 
foram realizadas pela Polícia 
Civil, e acontecem no Centro 
da Juventude, nos dias 09 e 10 
de novembro. 

O curso foi de 16 horas com 
aulas teóricas e práticas. E 
aprenderam sobre como fazer 
o atendimento inicial quando 
um colega ou terceiro se ferir 
em alguma ocorrência, o que 
fazer em situações de sangra-
mento massivo, verificar a 
parte de respiração, entre ou-
tros, até que o socorro chegue 
ao local e faça o atendimento 
especializado. O curso é mais 
avançado que o de primeiros 
socorros. 

Quem ministrou o curso 
foi Adriane Blanski, escrivã 
da Policia Civil do Paraná pós-
-graduada em atendimento 
pré hospitalar de combate, 
que é de Irati, e Gilson André 
Acosta de Jesus, investigador 
de Polícia do Cope, também 
pós-graduado na mesma área. 

De acordo com o coman-

APRENDIZAGEM 

Guarda Municipal de Irati participa de 
curso de atendimento pré-hospitalar
Ofi cinas foram 
ministradas pela 
Polícia Civil por dois 
pós-graduados
na área 

dante da GM, Averaldo Lejam-
bre, este é mais ensinamento 
que agrega no serviço dos 
guardas do município. “É 
mais um curso importante 
e útil para quem atua na se-
gurança pública, porque no 
dia a dia não sabemos o que 
pode ocorrer e, muitas vezes, 
esse primeiro atendimento, 
a primeira ação de quem está 
ali, pode dar uma sobrevida 
e salvar essa pessoa. Alguns 
casos são possíveis que não 
tenha tempo hábil para a che-
gada do socorro ou deslocar 
até um hospital. É um curso de 
extrema importância pensan-
do em que pode salvar uma 
vida”, destaca. 

Para o secretário de Se-
gurança de Irati, Edson Elias, 
este foi mais um aperfeiçoa-
mento da GM de Irati para os 
atendimentos das ocorrên-
cias. “Mais um curso espeta-
cular da Guarda, com todo o 
apoio do prefeito Jorge Derbli 
e a vice Ieda, que investe em 
qualidade na Secretaria de 
Segurança. É um curso mais 
avançado do que os de Pri-
meiro Socorros, que a Polícia 
Civil e Corpo de Bombeiros 
têm e, agora, a GM de Irati terá 
essa qualidade. Quero agra-
decer os instrutores, Adriane 
e Gilson, que vieram passar 
o conhecimento nesse curso 
gratuito da GM”. 

A escrivã Adriane comen-
tou sobre participar no curso 
na cidade natal. “Para mim 
é orgulho estar aqui, minis-

trando para a GM da minha 
cidade, viajamos para vários 
locais, até fora do estado, e 
hoje, estar dentro de casa, 
ensinando eles, é um orgu-
lho”, disse. Os dois policiais 
realizam esse curso em várias 
cidades, inclusive, fora do Pa-
raná. Eles fazem parte do PH 
em combate junto com mais 
80 colegas pós-graduados na 
área.  

Gilson André completou 
que foi muito bem recebido 
em Irati e é uma das funções 
dividir informações e co-
nhecimentos. “É um prazer 
estar em Irati, dividindo o 
que sabemos com os guardas 
municipais. O curso foi exce-
lente na troca de informações, 
é uma realidade diferente de 
um município para o outro, 
de uma força de segurança 
para outra, apesar do objetivo 
ser o mesmo. A gente pode ter 
uma noção da realidade dos 
guardas e trocar um pouco 
das experiências”, comenta. 

Guardas Municipais de Irati participam do curso de atendimento pré-hospitalar com aulas práticas e teóricas
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Os guardas realizaram várias atividades práticas no curso
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Na quarta-feira (10), por 
volta das 14h30min, na BR 
153, Km 370 sentido crescen-
te, município de Rio Azul, 
ocorreu um acidente do tipo 
colisão frontal, envolvendo 
V1, motocicleta Honda CG 
Titan 125cc com placa de 
Rio Azul, conduzida por um 
menor do sexo masculino de 
17 anos, que entrou em óbito 
no local, e o veículo V2, Ford 
Courier prata com placas de 

TRAGÉDIA 

Adolescente morre em acidente 
grave na BR-153, em Rio Azul
Rapaz tinha 17 anos 
e conduzia uma 
motocicleta

Mallet, cujo condutor evadiu-
-se do local do acidente antes 
da chegada da equipe policial. 

O referido acidente ocor-
reu à luz do dia, com pista 
seca, em localidade de pista 

simples de mão dupla, sem 
acostamentos, asfaltada, em 

linha reta, havendo sinali-
zação horizontal dupla, con-
tinua, amarela, indicando 
proibição de ultrapassagem.

Com base nos vestígios 
deixados no local da colisão, 
tais como manchas de óleo, 
pedaços da motocicleta e do 
carro e capacete espalhados 
pelo chão, concluiu-se que 
a colisão ocorreu por ter o 
condutor de V1 ter invadido 
a faixa de sentido contrário, 
vindo a colidir frontalmente 
contra V2, que seguia sentido 
Mallet. 

O corpo da vítima foi en-
caminhado ao IML de União 
da Vitória.

Condutor do Ford Courier evadiu-se do local do acidente antes da chegada da equipe policial
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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

JAQUELINE LOPES 

A alegria e alívio tomam 
conta de pais e fi lhos em Irati, 
Inácio Martins, Imbituva e 
Teixeira Soares. A vacinação 
contra a Covid-19 avança na 
região e, nesta semana, os 
quatro municípios encer-
raram o ciclo de idade da 
primeira dose, vacinaram 
os adolescentes com 12 anos 
completo. Segundo o Pla-
no Nacional de Imunização 
(PNI), esta é a última faixa 
etária para aplicação da dose 
1. 

Jeferson de Souza, repre-
sentante comercial e empre-
sário, morador de Irati, levou 
o fi lho Felipe para receber a 
primeira dose do imunizan-
te. Para ele, este é um mo-
mento  de esperança. “É um 
sentimento de alívio porque 
vivemos um momento mui-
to difícil nessa pandemia, 
muitas incertezas, é um alívio 
para a nossa família. É uma 
esperança de momentos 
melhores, que a gente possa 
logo tirar a máscara e viver 
novamente”. Ele e a esposa 
já estão vacinados contra a 
doença. 

A bacharela em Direito, 
Aline Azevedo, também levou 
a fi lha para ser vacinada no 
Pavilhão do Parque Aquático, 
e diz que a vacinação é uma 
esperança que a pandemia 
acabe. “Isso traz uma tran-
quilidade para todos nós, eu 
também trouxe a minha mãe 
para tomar a terceira dose. 
Para mim, é uma sensação 
de alívio, de saber que, fi nal-
mente, está tudo acabando”, 
comenta. 

Irati tem 47.705 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose, e  39.168 com o esquema 
completo de vacinação, até 
quinta-feira (11). Dos adoles-
centes, segundo o setor de 
Epidemiologia, 3.412 estão 
vacinados com a primeira 
aplicação. A estimativa do 
estado, que usa projeção do 
IBGE, é que o município tem 
4.862 na faixa etária de 12 
a 17 anos, assim, aproxima-
damente 70,18% dos adoles-
centes já foram vacinados no 
município. 

Jussara Kublinski Hassen, 
secretária de Saúde de Irati, 
comenta que este avanço é 
signifi cativo para o municí-
pio. “Faço um apelo à popula-
ção para que tome a segunda 
dose. Procure as Unidades de 
Saúde para colocar em dia o 
esquema vacinal. A vacina-
ção é a forma mais efi caz de 
frear a contaminação, a imu-

ESPERANÇA

Quatro municípios da região fecham 
ciclo de idade da 1ª dose da vacina
Nesta semana, Irati, 
Inácio Martins, 
Imbituva e Teixeira 
Soares vacinaram 
adolescentes de 12 
anos completos. 
Vacinação continua 
nas cidades  

nização em massa, além de 
proteger, diminui o número 
de contágio e agravamento 
da doença”, destaca. 

Já em Inácio Martins, 
8.327 pessoas receberam a 
primeira dose, e 6.063 pes-
soas estão com a imuniza-
ção completa no município. 
Para a secretária de Saúde 
de Inácio Martins, Sandra 
Daniel, este momento tam-
bém representa um alívio 
aos profi ssionais de saúde e a 

"80%"
Média da população 

da 4ª regional de Saú-
de imunizada contra a 
Covid-19

população. “Estamos feliz por 
concluir essa vacinação, por-
que, paralelo ao término da 
vacinação, vemos o número 
de casos diminuir gradativa-
mente. Isso nos traz um alívio 
e esperança que a pandemia 
logo passe e que a gente 
consiga zerar o número de 
casos e permaneça. É uma 
grande felicidade, e nos dá o 
sentimento de trabalho con-
cluído. Aos poucos, estamos 
vencendo essa pandemia”. 

Teixeira Soares está com 
7.373 pessoas vacinadas com 
a dose 1 e 5.783 com a aplica-
ção completa. Até a próxima 
semana, a equipe da Se-
cretaria de Saúde pretende 
vacinar 100% da população 
em geral e adolescentes. “É 
a retomada da vida normal, 
embora os números são vari-
áveis, temos dados melhores 
no município. Mas o medo 
da população está indo em-
bora, a vida está voltando ao 
normal. Ficamos felizes com 

o trabalho e a vacina em si 
dando resultado, porque são 
a esperança de dias melho-
res. Como equipe da Saúde 
e gestão é muito importante  
poder participar desse mo-
mento da vida das pessoas”, 
comenta o secretário da pas-
ta, Amauri Klossowski. 

Imbituva tem 22.661 pes-
soas vacinadas com a pri-
meira dose e 14.333 também 
com a segunda. A vacinação 
continua nestes municípios 
com aplicação da segunda e 
terceira dose. 

REGIÃO 
A região tem, de acordo 

com o portal de vacinação 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa), 144.135 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose do imunizante, e com 
a vacinação completa são 
97.940. Segundo dados da 4ª 
Regional de Saúde, em mé-
dia, 80% da população está 
vacinada com a dose 2, com 
variações em alguns muni-
cípios que já atingiram 90% 
de vacinação com a segunda 
aplicação. 

Já a imunização dos ado-
lescentes da regional, de 
12 a 17 anos, ainda está em 
processo da primeira apli-
cação, com cerca de 60% de 
doses recebidas para esta 
faixa etária. Em Rio Azul, por 
exemplo, até quinta-feira 
(11), jovens de 13 anos com-
pletos receberam a primeira 
dose. O município tem 12.666 
pessoas com mais de 12 anos 
aptas a serem vacinadas.  Até 
quarta-feira (10), 11.154 mu-
nícipes já haviam recebido 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19, cerca de 
88,06% da população. Destas, 
7.825 pessoas são conside-

radas imunizadas, contem-
plando 61,78%. 

“As vacinas estão chegan-
do com um ritmo melhor ao 
município, o que nos permite 
programar a ampliação das 
pessoas imunizadas. Con-
tamos com a colaboração e 
parceria dos munícipes para 
que as doses sejam aplicadas 
o mais rapidamente possível 
nos braços dos rioazulenses, 
para, assim, vencer a pande-
mia”, comenta a secretária 
de Saúde, Cristiana Maria 
Schuvaidak.

Em Fernandes Pinheiro, 
92% da população está vaci-
nada com as duas doses. Já 
são 4.672 pessoas imunizadas 
com a primeira dose e 3.858 
com a vacinação completa. 

A imunização continua para 
a dose reforço para os traba-
lhadores da área da saúde e 
idosos de 70 a 74 anos

A secretária de Saúde do 
município, Emanuelle de Ma-
tos, explica que mesmo com 
toda a vacinação expressiva, 
os números de casos estão 
elevados, em comparação 
com os municípios vizinhos. 
“Por isso, alertamos a neces-
sidade de manter as medidas 
e cuidados para que não haja 
um aumento ainda mais nos 
números de casos positivos e, 
assim, possamos aos poucos, 
com prudência, retomar to-
das as atividades eletivas da 
Secretaria de Saúde”, infor-
ma a secretária Emanuelle. 

Segundo dados do portal 
da Sesa,  Mallet tem 10.661 
imunizadas com a dose 1 e 
8.440 com a dose 2; Guami-
ranga com 6.244 imunizadas 
com a primeira aplicação e 
5.112 com a vacinação com-
pleta; e Rebouças tem 11.595 
cidadãos imunizados e 9.583 
com a segunda dose. 

PRUDENTÓPOLIS 
O município de Pruden-

tópolis, que pertence a 5ª 
Regional de Saúde, e faz parte 
da Amcespar, também apre-
senta avanço na vacinação. 
Até quinta-feira (11), 39 mil 
pessoas foram imunizadas, o 
que representa 74.26% com a 
primeira dose. Na próxima se-
mana, a Secretaria de Saúde 
inicia a vacinação em adoles-
centes com 13 anos comple-
tos. E continua a aplicação da 
segunda e terceira dose.
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Adolescentes de 12 anos completos receberam a primeira dose em quatro municípios da região

Felipe, fi lho de Jeferson, sendo vacinado contra a Covid-19
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Prefeitura municipal 
de Rio Azul

Súmulas

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.

 
LEILÕES JUDICIAIS EM PRUDENTÓPOLIS/PR 

1º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 24/11/2021 às 14:30h, (com lances a 
partir da avaliação). 

2º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 03/12/2021 às 14:30h, (pela melhor 
oferta desde que não seja vil). 

LOCAL DO LEILÃO ON-LINE: Site do leiloeiro - www.simonleiloes.com.br - 
O Interessado em ofertar lances de forma eletrônica deverá efetuar cadastro prévio no 

site do leiloeiro, sendo o cadastro requisito indispensável para participação na alienação 
judicial eletrônica. 

LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L, cuja remuneração será da seguinte 
forma: a comissão, a ser paga pelo arrematante, será de 5% do valor da arrematação. 

Intimação: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s), cônjuge(s), condômino(s), 
coproprietário(s), usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores 

de acordo com o art. 889 da Lei 13.105/2015, se por ventura não for(em) encontrado(s) 
para intimação pessoal. 

Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil 
seguinte. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser realizado à vista pelo 
arrematante. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) em prestações poderá 

apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para pagamento parcelado 
nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da arrematação e saldo 

parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido. 
Vara Cível - Autos 0000740-64.2007.8.16.0139 de Execução de Título Extrajudicial, em 
que é exequente: DINIZ SEMENTES E DEFENSIVOS LTDA e executado(s): 
ALESSANDRO BOSAK. BEM(NS): Prudentópolis/PR: Área rural c/ 158.422m², em Rio 
Preto, matr. R.2- 8.016, totalmente fechada c/ cerca de arame farpado e palanques 
de madeira e c/ erva mate nativa/plantada, passível de mecanização, s/ benfeitorias. 
Avaliação: R$654.636,00 em 24/08/2021. HOMOLOGADA EM 06/10/2021 (Despacho 
mov.243.1). Dívida: R$61.839,59, em 24/10/2018, valor sujeito à atualização mais as 
custas processuais. Depósito: Termo de Penhora mov.1.127. Ônus: Os que constarem 
nos autos. Autos 0003226-12.2013.8.16.0139 de Carta Precatória Cível, em que é 
exequente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e executado(s): JOSEFINA BRUNONI DE 
BAIRROS. BEM(NS): Prudentópolis/PR: Área rural em São Francisco, c/ 1.512.500m², 
matr. 10.148 CRI, aprox. 30 alq. pastagem e restante mata nativa/ dobrada. Avaliado 
a razão de R$45.000,00 o alqueire de pastagem e R$28.000,00 o alqueire de mata nativa. 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$2.260.000,00 em 20/07/2021. Dívida: R$50.709,41, em 
31/07/2018, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Em mãos 
do(a) Depositário(a) Público(a). Ônus: Os que constarem nos autos. INTIMAÇÃO: Fica(m) 
desde logo intimado(s) o(s) executado(s) cônjuge(s), condômino(s), coproprietário(s): 
ONAIR RODRIGUES DE BAIRROS, usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), 
fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 do CPC. 

 
RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões –  
(46) 3225-2268 - www.simonleiloes.com.br - contato@simonleiloes.com.br 

 

EXTRATO DE DISPENSA 65/2021 – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓ-
DICA DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA BEX9B54, 
RECEBIDO EM CESSÃO DE USO DO ESTADO DO 
PARANÁ
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : RETIMAQ RETIFICA DE MAQUI-
NAS LTDA
CNPJ.: 77.138.113/0001-63
Embasamento legal; Art. 24, inciso XVII, da lei 
8.666/93
Rio Azul, 21 de outubro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  087/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUI-
NAS LTDA
CNPJ.: 77.138.113/0001-63
VALOR: R$ 2.227,33 (Dois mil, duzentos e vinte e 
sete Reais e trinta e três centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
09/11/2021 à 31/12/2021.
ASSINATURA:  09/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIANA DEGRAF
(b) JOEL BRANDISIO TABORDA
Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, 
que se encontra aberto o Pregão ELETRÔNICO, 
nº. 94/2021, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, 
com data de abertura para o dia 25 de novembro de 
2021, às 08H30min, cujo objeto é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇOES FUTURAS E PARCE-
LADAS DE EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO 
DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS GRAMADOS 
MUNICIPAIS, E CORTE DE GRAMAS NAS PRAÇAS 
E PARQUES MUNICIPAIS, através da plataforma 
eletrônica BLL. O início de acolhimento das propos-
tas comerciais ocorrerá a partir das 13:30h do dia 
12/11/2021 às 08;30h do dia 25/11/2021, início da 
fase de lances às 09h00min do dia 25/11/2021. O 
Edital e demais informações encontram-se disponí-
veis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, 
no Departamento de Licitações, situado à Rua Gui-
lherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 
45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos 
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.
br/ partir do dia 12 de novembro de 2021.

Rio Azul, 11 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul/PR, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que decidiu SUSPENDER, a sessão 
de abertura do certame do Pregão Eletrônico nº 
89/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO FUTURAS E 
PARCELADAS DE  FORMULAS INFANTIS, DIETAS 
E SUPLEMENTOS. Motivo da Suspensão: análise  
de disposições do Edital de Abertura, informamos 
que a presente licitação ficará suspensa até a devi-
da reformulação, o aviso de reabertura da licitação 
será republicado nos respectivos Diários.

Rio Azul, 11 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que 
se encontra aberto o Pregão presencial, nº. 96/2021, 
do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de 
abertura para o dia 29  de novembro de 2021, às 
08H30min, cujo objeto é o AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE ENXADA ROTATIVA. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no De-
partamento 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 partir do dia 12 de 
novembro de 2021.

Rio Azul, 11 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que 
se encontra aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 
97/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL por item/
lote, com data de abertura para o dia 29 de novem-
bro de 2021, às 13H00min, cujo objeto é o AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MÓVEIS SOB 
MEDIDA INSTALADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES 
DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VANDA 
HESSEL, através da plataforma eletrônica BLL. 
O início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir das 13:30h do dia 12/11/2021 às 
13;30h do dia 29/11/2021, início da fase de lances 
às 14h00min do dia 29/11/2021. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da 
Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 
13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do 
dia 12 de novembro de 2021.

Rio Azul, 11 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, 
que se encontra aberto o Pregão ELETRÔNICO, 
nº. 95/2021, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, 
com data de abertura para o dia 25 de novembro de 
2021, às 13H00min, cujo objeto é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARELA-
DAS DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA TODAS 
AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da platafor-
ma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:30h do 
dia 12/11/2021 às 13;00h do dia 25/11/2021, início 
da fase de lances às 14h00min do dia 25/11/2021. O 
Edital e demais informações encontram-se disponí-
veis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, 
no Departamento de Licitações, situado à Rua Gui-
lherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 
45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos 
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.
br/ partir do dia 12 de novembro de 2021.

Rio Azul, 11 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 Nº 002/2021 
***LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE/EPP/LOCAL E REGIONAL *** 

 
O Consórcio Intermunicipal de para Desenvolvimento Regional-CONDER, 

Estado do Paraná, comunica que realizará a licitação em epígrafe, conforme abaixo: 
 

Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para Prestação de Serviços de 
Recapagem e Vulcanização de Pneus do Maquinário e Veículos que compõem a Patrulha 
Rural. 
 
Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário. 
 
Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 25/11/2021, às 09 horas. 
 
Informações: 
Consórcio Intermunicipal de para Desenvolvimento Regional -CONDER  
Departamento Administrativo 
Rua Conselheiro Zacarias nº 628, Centro  
Irati - Paraná 
CEP: 84.500-000 
Fone: (42) 3423-2393 
e-mail: conderiratipr@gmail.com 

 
Irati, 11 de novembro de 2021 

 
 

_________________________________________ 
 JUAREZ MIGUEL DA SILVA  

Pregoeiro Oficial 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 Nº 003/2021 
 
O Consórcio Intermunicipal de para Desenvolvimento Regional-CONDER, 

Estado do Paraná, comunica que realizará a licitação em epígrafe, conforme abaixo: 
 

Objeto: Aquisição de Pneus Novos para o Maquinário e veículos que compõem a 
Patrulha Rural. 
 
Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário. 
 
Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 25/11/2021, às 13:30 horas. 
 
Informações: 
Consórcio Intermunicipal de para Desenvolvimento Regional -CONDER  
Departamento Administrativo 
Rua Conselheiro Zacarias nº 628, Centro  
Irati - Paraná 
CEP: 84.500-000 
Fone: (42) 3423-2393 
e-mail: conderiratipr@gmail.com 

 
Irati, 11 de novembro de 2021 

 
 

_________________________________________ 
 JUAREZ MIGUEL DA SILVA  

Pregoeiro Oficial 
 

REQUERIMEN-
TO DE RENO-

VAÇÃO DE 
LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

AUTO POSTO 
ROTTA 400 LTDA 
torna público que 

irá requerer ao 
Instituto Água 
e Terra - IAT a 

Renovação de Li-
cença de Opera-
ção, para Posto 
Revendedor de 
Combustíveis, 
situado a Rua 

Quintino Bocaiu-
va, 475, Centro, 
no Município de 
Prudentópolis – 

PR.

SÚMULA DE 
RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO

F.V. de Araujo 
S/A - Madeiras, 

Agricultura, 
Indústria e Co-

mércio, CNPJ nº 
78.144.300/0004-
84, torna público 
que recebeu do 
Instituto Água 
e Terra - IAT 
a Renovação 
da Licença de 
Operação sob 
nº 254942-R1, 

com validade até 
26/10/2025, para 
a sua Indústria 
de Fabricação 
de Lâminas e 

Compensados, 
situada à Alame-
da Virgílio Morei-
ra, 727, Nhapin-
dazal, município 

de Irati - Pr.
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ASSESSORIA CMI

A Câmara aprovou na Ses-
são Ordinária do dia 9 de no-
vembro, em segunda votação, 
o Projeto de Lei nº 051/2021, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Eco-
nômica Federal, Programa 
Finisa. O projeto foi aprovado 
em duas votações por unani-
midade de votos e segue agora 
para sanção do chefe do Poder 
Executivo. 

De acordo com a justifica-
tiva do projeto nº 051/2021, 
o mesmo visa contrair um 
empréstimo denominado Fi-
nisa - Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento, 
para execução de obras de 
infraestrutura e também para 
construção de casas relacio-
nadas ao programa habita-
cional Nossa Casa, aprovado 

INVESTIMENTOS 

Câmara de Irati aprova projeto para o
município contrair empréstimo de R$ 30 mi
Segundo o PL, valores 
serão utilizados 
nas pavimentações 
e também para 
construção de casas 
habitacionais 

por meio da Lei n° 4905/2021. 
Ainda conforme a matéria, é 
de conhecimento de todos a 
situação crítica das ruas da 
cidade, com pavimentações 
comprometidas, imperfei-
ções, buracos e irregulari-
dades. O projeto beneficiará 
tanto a área rural como a área 
urbana do município. 

O Líder do Governo, Nei 
Cabral, reforçou a impor-
tância da matéria. “O muni-
cípio está em dia, pagando 
suas contas corretamente e 
sabemos que na vida parti-

cular para adquirirmos algo 
é preciso fazer empréstimos, 
financiamentos, o mesmo 
acontece na gestão pública, 
este recurso vem realizar o 
sonho de muitos munícipes, 
pois o número de pessoas que 
nos procuram pedindo pavi-
mentação, melhorias de rua 
ecasa própria é grande. É uma 
dívida para o próximo prefei-
to, mas o executivo também 
vem pagando empréstimos 
e parcelamentos de gestões 
passadas”.

José Ronaldo Ferreira afir-

mou que se o município teve 
oferta, é sinal que está com 
crédito e este recurso vem 
melhorar a qualidade de vida 
do nosso povo. Vera Gabardo 
acrescentou, “qual a empre-
sa dentro de Irati que hoje 
tem idoneidade para não 
ter financiamento? Poucas 
pessoas hoje têm condições 
de comprar uma casa ou um 
carro a vista, a maioria recor-
re para os financiamentos. 
Só vai existir pavimentação e 
melhorias nas vias na cidade 
se este crédito for aprovado”, 

destacou a vereadora. Leomar 
Jacumasso disse: “se nós não 
fizermos conta, não com-
pramos nada. Para adquirir 
meu carro tive que financiar 
e, portanto, para que nossas 
indicações de pavimentação 
sejam atendidas, precisamos 
de recursos”, justificou.

Vera Gabardo defendeu o 
projeto e citou alguns bairros 
como Vila Raquel e Tucholka 
que carecem de pavimen-
tação urgente. “Precisamos 
pensar grande, o valor é alto 
porque Irati cresceu. Temos 
hoje 70 mil habitantes no 
município”, destacou. O Presi-
dente Helio de Mello afirmou 
que o dinheiro que será em-
prestado não é para o prefeito 
e sim para a cidade. “Além 
de nós vereadores, existem 
vários órgãos fiscalizado-
res, então, esta Câmara está 
autorizando o município a 
contratar o empréstimo e 
torcemos para que dê certo 
e que dentro de um ano, os 
trabalhos de pavimentação 
e melhorias de vias tenham 
início atendendo a nossa 
gente”.

Aprovado por unanimi-
dade de votos em duas vota-
ções, o projeto segue agora 
para sanção do prefeito. 

Projeto foi aprovado em segunda votação na última sessão da Câmara de Vereadores 
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KAUANA NEITZEL COM ASSESSORIA

A Prefeitura de Pruden-
tópolis, por meio da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social (SMAS) e do 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (CREAS), realizou, 
na terça-feira(09), o encer-
ramento do Programa de 
Qualificação Profissional 
do ano de 2021. A qualifi-
cação ocorreu através dos 
cursos do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI).

A entrega das declara-
ções e certificados de con-

DESENVOLVIMENTO 

Mais de 50 profissionais concluem curso de 
elétrica e automotiva em Prudentópolis
Foram quatro cursos 
de capacitação com 
carga horária de 40 
horas cada

clusão dos cursos ocorreu 
no Centro Social da Igreja 
Matriz São João Batista 
(pavilhão da Igreja Matriz). 

Ao total, foram disponi-
bilizadas 68 vagas, para 
quatro cursos, com carga 
horária de 40 horas cada, 
nas áreas de atuação de 
elétrica e automotiva.

Os cursos que se encer-
raram foram de Instalação 
de Alarmes, CFTV(Circuito 
Fechado de TV), Portei-
ro Eletrônico,  Eletrici-
dade Básica Residencial, 
M e c â n i c a  A u t o m o t i va 
eRevisão e Manutenção 
Automotiva.O prefeito 
da cidade, Osnei Stadler, 
já declarou que um dos 
objetivos da gestão é o 
investido em cursos de 

capacitação e a busca por 
empresas para o Parque 
Industrial.

A população da cidade 
tem se mostrado positiva 
em relação a geração de 

novos profissionais.Nas 
redes sociais da Prefeitura 
de Prudentópolis as pesso-
as têm apoiado curtindo e 
comentando as publica-
ções sobre a qualificação 
dos munícipes. 

Estavam presentes na 
solenidade de encerra-
mento do Programa de 
Qualificação Profissional: 
vice-prefeito municipal de 
Prudentópolis, Evaldo Ho-
fmann Júnior; Secretária 
Municipal de Assistência 
Social, Célia Kaczarouski 
Schon; Secretário Muni-
cipal de Administração, 
Emerson Rech; Coorde-
nador Regional do SENAI, 
Rodrigo Lupateli José; Re-
presentante do SENAI, Elia 
Angelita da Silva; Instru-
tor dos cursos de mecânica 
do SENAI, Mateus Russo e 
Representantes da Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social.

Os alunos dos cursos de elétrica e automotiva receberam as declarações e certificados de conclusão

Ao total, foram disponibilizadas 68 vagas para os quatro cursos
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A pequena Isadora Michalski comemorou na quinta-feira (11) seu primeiro aninho de 
vida. São 365 dias descobrindo o mundo, e enchendo de alegrias a todos aqueles que lhe 

cercam. Que você carregue sempre a alegria e a pureza de uma criança e cresça cheia 
de sonhos e vontade para realiza-los. Feliz primeiro aninho!!!

 Filha de Dalton e Janaina.

A belíssima Damaris Golenia comemora no domingo (14) 
seu aniversário. Comprovando que o tempo só faz bem, 

ela esbanja beleza e simpatia. Empreendedora, dedicada, 
sonhadora e de bem com a vida, são apenas algumas das 

qualidades que defi nem esta bela mulher.
 Feliz aniversário!!!

Domingo (07), Alison Van der Neut comemorou a che-
gada de mais um aniversário. Que você possa sempre 
comemorar esta data com alegria e entusiasmo, apro-

veitando sempre o melhor da vida. Seu pai, Alfredo Van 
Der Neut, o parabeniza e lhe deseja muitos anos de vida! 

Parabéns!

Na segunda-feira (08), Nei 
Cabral recebeu as felicita-
ções pela passagem de seu 

aniversário.
Que seu caminho seja 

trilhado de conquistas, 
sucesso, paz e muitas ale-

grias. Conservando sempre 
suas qualidades pessoais 
e profissionais, continue 

desempenhando seu papel 
como um bom profissional 
para nossa querida cidade 

de Irati. 
Feliz aniversário!

Cento e cinquenta e seis 
mil e duzentos e cinquenta 
reais, esse foi o valor arre-
cado na ação benefi ciente, 
“X-Solidário”. Parabéns ao 
grupo Ivasko pelo empe-
nho e dedicação. O evento 
aconteceu na sexta-feira 
(05), na Fazenda Black 

River, a campanha X-Soli-
dário é realizada todos os 
anos no mês de outubro 
em alusão ao Outubro 
Rosa. Foi um sucesso!!!

Na foto a idealizadora do 
projeto, Edna Ivasko, Sr. 

Mariano Ivasko e
 Alessandra Ivasko.


