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TEIXEIRA SOARES
Ratinho Junior
assina
convênios de
R$ 6,5 MI para
infraestrutura

PRUDENTÓPOLIS
Projeto visa 
reinserção de
detentos por
meio do
trabalho
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SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2716

R$ 2,00

COMIDA BOA
Cartão será 
entregue para 
famílias em 
extrema 
vulnerabilidade

Cidades 11

RIO AZUL
Governo do
Paraná libera 
R$ 2,3 MI para
pavimentações
em Rio Azul
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FESTIVIDADES
Chegada 
surpresa do
Papai Noel 
inicia Natal
em Irati
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INVESTIMENTO

Diversifi cação de produtos pode 
impulsionar erva-mate do Paraná 

A ampliação comercial da erva-mate 
do Paraná pode impulsionar o mercado 
desta planta no Brasil e no exterior. Este 
foi o tema do 10º Fórum Institucional da 
Cadeira Produtiva da Erva-Mate, realiza-
do na Unicentro, em Irati, na quinta-feira 
(16). Os produtores podem se benefi ciar 
do investimento em produtos diferencia-
dos e da exploração de novos mercados. 

Cidades 13
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Uma nova visão da erva-mate 
Nesta e dição,  a  nossa matéria 

principal é sobre o 10º Fórum ins-
titucional da cadeia produtiva da 
erva-mate, que discutiu sobre a am-
pliação comercial do mate, produção, 
melhorias, como agregar valor, novos 
produtos e trouxe uma nova visão da 
planta para os produtores da região, 
pois é possível gerar renda e emprego 
com o produto. 

O Fórum mostrou que é possível 
fazer bem mais com a erva-mate que 
o tradicional chimarrão, chá e tererê. 
Mais produtos podem ser criados e é 
importante que a discussão aconteça 
para encontrar meio de fazer isso, 
pois não é simples. É preciso muito 
estudo e investimento para criar algo 
inovador para o consumidor. 

O evento teve alguns produtos 
feitos com a erva-mate. Como um pó 
produzido por uma empresa. Com ele, 
é possível fazer chocolate em barra e 
derretido (pode ser usado em cober-
turas de bolos), suco de laranja com 
adição do mate, geléia, mel, bolachas 
e um terere 100% natural, colocado 
em uma torre de chopp, feito em um 
filtro de passagem, um chapéu chi-
nês, passa a água gelada e faz um chá 
de infusão a frio. São ideias criativas 
para usar o produto e diversificar. 

Além disso, o Fórum debateu sobre 
a produção, pois, no Paraná, 37 mil 
famílias vivem da erva-mate, além 
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disso, o estado é o maior produtor do 
Brasil e mundial, pois é restrita apenas 
no Brasil Paraguai e Argentina. O pro-
dutor paranaense trabalha com a erva-
-mate sombreada, que respeita as ques-
tões ambientais, e produz uma folha de 
maior suavidade e qualidade no produto 
final. O Estado é responsável por 86% da 
erva-mate sombreada no país. 

São números altos e precisamos ex-
plorar isso. Como bem disse o secretário 
Ortigara, “não adianta produzir mais e 
fazer a mesma coisa”, o mercado pede 
mais, e é possível. O assessor e consultor 
em novos negócios no mercado do mate 
brasileiro, Eroldo Cerco Junior, apre-
sentou números interessantes para os 
comerciantes do produto, segundo ele, 
o mercado do mate, em termos interna-
cionais, corresponde a 1% no na infusão 
de chá, assim, tem 99% para crescer. 
Aroldo ainda comenta que a estimativa 
é chegar, até 2030, em 100 milhões de 
dólares o mate brasileiro. 

É uma riqueza que não pode ficar 
escondida, mas é preciso de dedicação 
e tempo para isso. Muitos pesquisadores 
ficaram interessados, pois é importante 
continuar o trabalho, principalmente de 
sustentabilidade que existe na produção 
do Paraná. A preservação é necessária. 
Assim, com novos estudos e novos in-
vestimentos será possível desenvolver 
algo criativo para o consumidor final 
utilizar. 

 

Em busca da melhor liderança 
para se trabalhar

Chefes que transformam suas equipes em pacientes a espera 
de uma consulta com psicólogos e psiquiatras, parecem fazer 
parte do "novo normal'

 “Great Place to Work”, em tradução livre significa “um ótimo 
lugar para se trabalhar”. Como identificar esse melhor lugar? A 
pesquisa Great Place to Work, realizada anualmente, composta 
por entrevistas e levantamentos de dados pode ser uma opção? 
Com licença, vou parafrasear William Shakespeare: há mais 
coisas entre uma pesquisa e a realidade do dia a dia, no local 
de trabalho, do que sonha a nossa vã percepção.

 A falta de empatia, por parte de pessoas em cargo de che-
fia, seja em instituições públicas ou privadas, é percebida pela 
equipe de trabalho, mas, se essa percepção é coletiva, por que 
as ações de repudio não o são? Falta o senso de coletividade? 
Ou será que o temor do desemprego fala mais alto nesses mo-
mentos?

 Talvez esse argumento se justifique nas empresas privadas, 
mas quem é concursado deveria ter a possibilidade de se mani-
festar com mais liberdade e menos receio. Mas não é bem assim.

 Pessoas adoecem, sem motivo aparente, no seu local de 
trabalho. A alegria de alguns desaparece. O silêncio toma conta 
do ambiente e dos corações. A criatividade cede lugar para o 
trabalho rotineiro. As pessoas deixam de ser colaborativas e a 
contagem regressiva para encerrar o expediente começa.

O isolamento social, imposto para conter uma pandemia, 
também isolou os sentimentos. Parece que não nos importamos 
mais com as pessoas. Precisamos de resultados. Precisamos 
mostrar que conseguimos atingir as metas.

Se seu chefe superou essa fase difícil de ficar em casa, por 
que você não superaria? Depressão? Frescura. Levanta a cabeça 
e vai trabalhar que passa. Você já teve bastante tempo em casa 
para superar seus traumas. São exemplos de frases e colocações 
que não contribuem para a melhoria do clima organizacional.

 Trauma. Talvez seja essa a palavra para definir o sentimento 
que nasce entre os membros de uma equipe chefiada por uma 
pessoa sem empatia com seus colaboradores. Trauma, medo 
pelo que possa ocorrer, caso se revolte com o status quo. Será que 
instituições públicas, já burocratizadas pelas normas rígidas, 
conseguem criar um Great Place to Work?

 Chefes que transformam suas equipes em pacientes a espe-
ra de uma consulta com psicólogos e psiquiatras (claro que fora 
do horário de expediente), parecem fazer parte do “novo nor-
mal’. Superiores hierárquicos que ignoram os sinais e os apelos 
de seus subordinados por um socorro, enquanto há tempo, para 
se recuperar o ambiente de trabalho e o clima organizacional, 
também fazem parte dessa era de quase pós-pandemia.

 As empresas, em qualquer classificação, buscam ser reco-
nhecidas como um “ótimo lugar para trabalhar”. Podem até ser. 
Podem realmente ser um “ótimo lugar para trabalhar”, mas por 
que o sendo, as pessoas ainda pedem para sair? Por que grandes 
talentos abandonam esse “ótimo lugar para trabalhar”? Por que 
funcionários concursados desistem de seus cargos?

 Oito em cada dez profissionais pedem demissão por causa 
do chefe. É o que aponta levantamento da consultoria de re-
crutamento Michael Page com candidatos a vagas de emprego. 
Apesar desse levantamento ser de 2019, ainda é valido.

 Por outro lado, apesar de grandes dificuldades encontradas 
em algumas empresas, que não se enquadram como um “ótimo 
lugar para trabalhar”, segundo as enquetes, pessoas talentosas 
permanecem trabalhando e se sentindo parte dessa esfera pro-
fissional, pois criam empatia com as lideranças e seus projetos.

 Muito se falou que sairíamos melhor pós-pandemia. Mas o 
risco de empresas voltarem ao trabalho presencial e manterem 
os padrões de antes e, até mesmo, tornarem mais rígidos seus 
controles, pode levar alguns funcionários, que desenvolveram 
suas atividades em home office, com maestria, a buscarem 
novas oportunidades em empresas que também podem ser um 
“ótimo lugar para trabalhar”.

 Está na hora de perceber que as pessoas, realmente, buscam 
um “ótimo lugar para trabalhar” e que apenas a segurança de 
um concurso público, ou um ótimo salário em empresa privada, 
não garantem a retenção desses talentos, pois as pessoas estão 
valorizando muito mais uma “ótima liderança para colaborar”, 
para juntas criarem um “ótimo lugar para trabalhar”.

 
JULIO CEZAR BERNARDELLI É PROFESSOR DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO 

E NEGÓCIOS DA UNINTER.
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"67 km"
Prudentópolis é um 

dos municípios que 
mais investiu em calça-
mento entre as gestões 
de Adelmo e Osnei

Mais ajuda
Os prefeitos da Amcespar, que estiveram no evento da Erva Mate na Unicentro na quinta (16), também tiveram a 

oportunidade de ter uma conversa a “portas fechadas” com o secretário Ortigara. Um dos pedidos feitos pelo presidente 
da Amcespar em nome de todos foi de R$700 mil para ajudar no custo dos municípios que utilizam da Patrulha Rural. 
Segundo Ortigara, a patrulha da Amcespar é uma da melhores do Estado. Estiveram lá Celso Kubaski de Imbituva, 
Cleonice Schuck de Fernandes, Marcelo Leite de Guamiranga, Jorge Derbli de Irati e Junior Benato de Inácio Martins. 

Para Indústria
O prefeito Jorge Derbli conversou com o secretário de Agri-

cultura (SEAB), Norberto Ortigara, e com  o diretor presidente 
do IDR que envolve o IAPAR e EMATER, Natalino Avance de 
Souza, sobre a doação de 24 alqueires do terreno do IAPAR 
para ampliar o parque Industrial de Irati às margens da BR 277. 
Tanto Ortigara quanto Avance são favoráveis ao processo, mas 
que deve passar por algumas instâncias até virar lei a doação. 

Sem Sossego
Mas Derbli quer agilidade no processo que ainda pode sofre 

retardamento por ser ano eleitoral. O estado quer algumas 
compensações pelo terreno que são viáveis para Irati. Uma 
possível doação ou permuta, ou seja, lá o nome que se dê ao 
processo deve passar por um conselho e ainda pela aprovação 
da ALEP. Mas o Prefeito está empenhado na causa e promete 
não dar sossego enquanto não atingir o objetivo. 

Pavimentação
O prefeito Leandro Jasinski, o vice Jair e o presidente da 

câmara Sergio Mazur assinaram convênios importantes de 
pavimentação para Rio Azul. Recursos liberados através do 
deputado Hussein Bakri e o secretário de Infraestrutura, 
Sandro Alex. A obra é da pavimentação da Vila Diva. Que 
será licitada já no início do ano. Também assinaram o 
convênio para pavimentação da estrada que liga  ao Rio 
Vinagre. Juntos serão investidos R$2.3 milhões. 

Recuperação
O prefeito Osnei Stadler e o vice Evaldo estiveram com o 

presidente da Alep, Ademar Traiano, que viabilizou junto ao go-
vernador Ratinho recursos para recape da estrada municipal 
Capitão João Durski Silva, que liga Prudentópolis a localidade 
de Esperança, numa extensão de 15 km. Deputado Traino, que 
conhece bem o trecho, disse da importância para os moradores 
e para o Turismo da região uma vez que a estrada liga a vários 
saltos da região. 

Projeto Novo
O prefeito de Irati, Jorge Derbli provocou o secretário Or-

tigara para fazer uma nova forma de pavimentação. Derbli 
buscou convencer Ortigara que pode fazer uma pavimentação 
com CBUQ (asfalto) de forma econômica e teria maior aceita-
ção na nossa região devido a formação do solo. Derbli utilizou 
a perna do Secretário para mostrar os quantitativos e fazer em 
Irati um projeto piloto. O projeto seria com uma base forte dos 
moldes da pavimentação realizada no acesso ao Pinho de Baixo. 

Convênios assinados

O prefeito Lula Thomaz 
e a vice Juliana assinaram 
esta semana vários convê-
nios de pavimentação junto 
ao governador Ratinho Ju-
nior para continuidade da 
estrada que liga Ribeirão 
de Cima a PR 348. Serão 
investidos aproximada-
mente R$ 1 milhão a fundo 
perdido. Segundo o prefeito 
Lula, isso acontece devido 
ao esforço conjunto entre 
município e governo do es-
tado. Quem atuou para que 
a obra fosse liberada junto 
ao secretário Ortigara foi o 
deputado Alexandre Curi. 

Zezo a Federal
Pior que está não fica? 

Fica! Em Imbituva, o ex- 
prefeito Zezo Pontarolo, que 
teve contas reprovadas pelo 
TCE, possivelmente será can-
didato a deputado Federal 
pelo PSDB. Segundo “infor-
mações de Cocheira”, vinda 
de quem transita no núcleo 
duro da legenda do estado, 
Zezo entrará na disputa. 
Isso se deve a uma alteração 
da lei que permite políticos 
que tiveram reprovações de 
contas poderem disputar 
eleições. Mas o que pode estar 
acontecendo é que Zezo fará 
um “esquenta” para disputar 
novamente a prefeitura de 
Imbituva em 2024. 

Papel de Líder
O deputado Hussein 

Bakri conseguiu sensibi-
lizar o governo do estado 
e retirou a majoração do 
ICMS sobre Tabaco. Segun-
do os prefeitos de Rio Azul, 
Leandro Jasinski, e de São 
João do Triunfo, Abimael 
do Vale, representando os 
dois maiores municípios 
produtores tabacos no Pa-
raná, foram agradecer o 
trabalho do deputado que 
sensibilizou o secretário 
de fi nanças do estado. Os 
mais de 28 mil produtores 
de tabaco que iriam pagar 
a conta deste aumento que 
foi derrubado pelo deputa-
do Hussein.  

Menos conversa
O secretário de Infraes-

trutura, deputado Sandro 
Alex, anunciou uma conquis-
ta importante para prefeitu-
ra de Fernandes Pinheiro: o 
início da pavimentação da BR 
277 (próximo ao posto Mon-
tanha) até a comunidade do 
Assungui. Serão investidos 
aproximadamente R$ 7 mi-
lhões neste primeiro trecho, 
que deve pavimentar apro-
ximadamente 6 km. Uma 
conquista importante para 
o município de Fernandes 
Pinheiro e para a comuni-
dade do Assungui e todos os 
lindeiros da estrada. Méri-
to construído pela prefeita 
Cleonice que comemorou a 
conquista anunciada na data 
do aniversário do município. 

Comida Boa
O secretário da SEJUF, 

Ney Leprevost, esteve em 
Irati na tarde da quinta (16) 
onde entregou mais 1.425 
cartões do programa Comida 
Boa. Este projeto é para quem 
não é atendido por nenhum 
outro programa social. Se-
gundo o secretário, o impor-
tante é entregar justamente 
para os prefeitos que possam 
conduzir este processo junto 
a população e que chegue 
na mão de quem necessite, 
ainda antes do Natal. 

"Que continuemos a nos omitir da política, 
é tudo o que os malfeitores da vida pública 
mais querem".

BERTOLT BRECHT

Marmeleiro
Mais um passo de uma das conquistas mais importantes 

para Rebouças. Foi  dado a ordem de serviço para elaboração 
do projeto do asfalto de Rebouças até ao Marmeleiro. Essa con-
quista tem um participação importante do Deputado Estadual, 
Hussein Bakri, e também do deputado Alexandre Cury e Roma-
nelli. O recurso esta vindo da Secretaria de Infra, liderada pelo 
Deputado Federal Sandro Alex. Mas nada aconteceria se não 
fosse a vontade de fazer do Governador Ratinho Junior, que não 
mediu esforços para que essa obra esteja acontecendo.
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D. Pedro Filipak: liderança, 
dinamismo e conquistas
Herdeiro da 
imigração 
polonesa, Bispo 
de Jacarezinho-
PR, profunda fé 
em Deus, atenção 
à família e muita 
vitalidade em prol 
das Dioceses
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CARLOS VARGAS E NELSI ANTONIA PABIS

Apresentar em poucas 
linhas quem foi e o que fez D. 
Pedro Filipak é uma tarefa di-
fícil ou quase impossível. Sua 
trajetória de vida está no livro 
“Dom Pedro Filipak: o apósto-
lo das vocações” em que Car-
los Vargas (2019) discorre e 
ilustra momentos importan-
tes da vida deste personagem; 
em 2010, o Padre Zdzisław 
Malczewski em artigo na 
revista Polonicus, destaca a 
importância do clero entre os 
descendentes de poloneses no 
Brasil, incluindo D. Pedro. Foi 
homenageado na abertura do 
Ano Vocacional Diocesano e 
encerramento do Ano Missio-
nário Diocesano, em 2019, na 
Catedral de Jacarezinho.

D. Pedro Filipak foi her-
deiro da imigração polonesa. 
Seu bisavô, Valentim Filipak 
(1833-1904), e seu avô, Fran-
cisco (1856-1911), nasceram 
em Swiencane, região de 
Jaslo, atualmente Polônia. 
Em 1880, atravessaram o 
Oceano Atlântico, passando 
por Bremen, Alemanha; no 
Brasil, pelo Rio de Janeiro, 
até o Paraná. Na sequência, 
a família viajou de Antonina 
para Curitiba, estabelecendo-
-se na colônia Tomás Coelho, 
município de Araucária.

No início da década de 
1910, Lucas Filipak (1888-
1947) e Sofia Skraba (1896-
1946), pais de D. Pedro, mu-
daram-se para a colônia de 
Catanduvas do Sul, município 
de Contenda. Em 26/12/1920 
nasceu Pedro, o quarto dos 
sete fi lhos do casal: Vitória, 
Leonardo, Aleixo, Floriano, 
João e Teodoro. Em 1925, a 
exemplo de seus familiares, 
mudaram-se para Irati. A fa-
mília vivia de acordo com os 
valores cristãos e poloneses. E 
foi neste ambiente que o me-
nino Pedro desenvolveu sua 
vocação para o sacerdócio.

De acordo com dados 
apresentados por Francisco 
Filipak no livro O centenário 
no Brasil da família Filipak, 
D. Pedro realizou os estudos 
primários em Irati, na Escola 
Sociedade Liberdade – To-

warzystwo Wolnosc, atual 
Clube Polonês, concluindo no 
recém fundado Colégio Nossa 
Senhora das Graças, dirigido 
pelas Irmãs de Caridade de 
São Vicente de Paulo, vindas 
da Polônia. Em 1935 ingres-
sou no Seminário Menor 
de Brusque – SC onde fez o 
curso de humanidades, cor-
respondente ao fundamen-
tal e médio. De 1939 a 1945 
estudou filosofia e teologia 
no Seminário Central de São 
Leopoldo RS, dirigido pelos 
padres jesuítas. Mais tarde 
licenciou-se em Filosofi a Pura 
pela Universidade de Juiz de 
Fora-MG.

Em 22 de dezembro de 
1945, na igreja Matriz Nossa 
Senhora da Luz em Irati, foi 
ordenado sacerdote por D. 
Antonio Mazzarotto, Bispo 
da Diocese de Ponta Grossa. 
Foi designado Coadjutor da 
Catedral de Ponta Grossa e 
professor do Seminário Dio-
cesano. Em 1946 assumiu o 
cargo de Reitor deste Semi-
nário. Em 1953, foi nomeado 
Vigário de Curiúva; organizou 
a vida paroquial, adminis-
trou a construção da igreja 
matriz e de várias capelas no 
interior. Em 1955 retornou 
a Ponta Grossa, assumindo 
o cargo de Cura da Catedral; 
desenvolveu relevantes tra-
balhos pastorais, foi um dos 
fundadores da Rádio Santa-
na, iniciou as obras do prédio 
das Associações da Catedral. 
Em 1957, nas comemorações 
do cinquentenário de Irati, 
foi designado para abençoar 
a imagem de Nossa Senhora 
das Graças. 

Em 1959 foi transferido 

para a Diocese de Jacarezinho, 
sendo recebido pelo Bispo 
Dom Geraldo de Proença 
Sigaud. Nomeado vigário de 
Congonhinhas, construiu a 
torre da igreja matriz, arre-
banhou 1.500 membros para 
o Apostolado da Oração e 650 
homens para a Congregação 
Mariana. D. Geraldo reco-
nheceu as potencialidades do 
padre Pedro e neste mesmo 
ano, nomeou-o Vigário Geral 
da Diocese de Jacarezinho. 
Com a promoção de D. Ge-
raldo para a Arquidiocese de 
Diamantina – MG, foi eleito, 
pelo Conselho Diocesano, 
Vigário Capitular, assumindo 
o governo da Diocese de Jaca-
rezinho. Em 08 de fevereiro 
de 1962, foi nomeado Bispo 
Residencial pelo Papa João 
XXIII. Em 13 de maio de 1962, 
foi Sagrado Bispo; tomou pos-
se da Diocese de 22.000 km² e 
700 mil habitantes.

Entre 1962 e 1965 parti-
cipou de quatro sessões do 
Concílio Vaticano II. Recebeu 
sacerdotes de vários lugares, 
principalmente da Polônia, 
suprindo todas as paróquias 
de assistência religiosa. Em 
cinco anos construiu o Semi-
nário Diocesano, adquiriu 142 
alqueires de área, podendo 
abrigar 120 alunos de 1º e 2º 
Graus; promoveu a constru-
ção de uma pocilga, de um 
curral, a reforma da olaria, 
a construção da ofi cina me-
cânica, adquiriu tratores e 
viaturas de transporte, cons-
truiu 10 casas de alvenaria 
para os operários. Deu a eles 
melhores condições de vida e 
a seus fi lhos melhor educação 
construindo uma escola. 

Adquiriu a Rádio Educa-
dora Rural de Jacarezinho, 
a Rádio Educadora de Wen-
ceslau Braz, apoiou a insta-
lação da Rádio Bom Jesus em 
Siqueira Campos e as emis-
soras de Cornélio Procópio 
e Assaí. Estruturou as bases 
para a criação da Diocese de 
Cornélio Procópio. Entre as 
grandes realizações fi gura o 
Seminário Maior, adquiriu o 
acervo patrimonial do Lar São 

Vicente de Paulo, um imóvel 
no centro da cidade onde fun-
cionam o Centro da Pastoral 
Diocesana, a Casa dos Retiros, 
o Colégio Supletivo, a sede 
da Caritas Diocesana, uma 
creche e a igreja de adoração 
diária do SS. Sacramento. 
Promoveu a vinda das Irmãs 
Mensageiras do Amor Divino 
para os trabalhos pastorais. 
Instalaram o movimento dos 
Retiros do Amor Divino. Na 
sua gestão a Diocese contava 
com 7 casas de retiros. 

Teve vários encontros 
com o Papa João Paulo II, em 
Curitiba e em Roma. Uma 
escola em Cornélio Procópio e 
uma em Curiuva levam o seu 
nome. É cidadão honorário e 
benemérito de Jacarezinho 
e cidadão honorário da As-
sociação dos municípios do 
Norte Pioneiro e de mais 12 
municípios. O sino da cate-
dral recebe o seu nome e a 
sua efígie.

Pastor zeloso, D. Pedro 
soube guiar o seu povo, des-
tacando-se no apostolado 
das vocações, contribuindo 
no aumento e na formação 
do clero, daí ser chamado de 
“Apóstolo das vocações”. O 
fi nal de sua vida foi marca-
do pela cruz do sofrimento, 
passou os últimos anos de 
sua vida em uma cadeira de 
rodas, depois de ter sofrido 
um “grave AVC”, em 1981.

Tinha atenção especial 
pela família e por sua histó-
ria. Visitou e celebrou missa 
em Swiencane, localidade 
onde nasceu seu avô Fran-
cisco e bisavô Valentin na 
Polônia. Apreciava a cultura 
polonesa, principalmente a 
música e a gastronomia. Vi-
sitava os familiares, realizava 
os casamentos, batizados e 
os assistia nos momentos 
difíceis. Mesmo enfermo, 
continuava visitando os fami-
liares. Devido a difi culdade de 
locomoção, algumas visitas 
eram na frente da residência 
sem sair do automóvel. Após 
longa enfermidade faleceu 
em Jacarezinho no dia 10 de 
agosto de 1991. Está sepultado 
na Catedral daquela cidade.

A trajetória da família de 
D. Pedro é uma amostra do 
que se passou nesses 150 anos 
de imigração polonesa no 
Paraná buscando uma vida 
melhor e tendo a fé católica 
como referência fundamen-
tal diante das dificuldades. 
O trabalho desse Bispo zeloso 
na Diocese de Jacarezinho 
deixou um legado que merece 
ser recordado. Neste aniver-
sário da imigração polonesa, 
aproveitamos a oportunidade 
para nos edificarmos com 
o testemunho desse Pastor 
incansável no serviço para o 
Povo de Deus, combatendo o 
“bom combate” (cf. 2Tm 4,7).
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Lembrança da Sagração Episcopal com o lema da sagração: Alma Matre Ducor

D. Pedro com irmãos na residência de João Filipak, Nhapindazal, 1968

Papa João Paulo II e D. Pedro Filipak em Roma em 1979
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Tereza de Jesus dos Santos
Beneficiária do Água Solidária

Paraná Solidário
Um programa do Governo 
do Estado.

ÁGUA SOLIDÁRIA SANEPAR
• 360 mil famílias beneficiadas
• R$ 275 milhões por ano

O Governo do Estado está levando água para quem mais precisa. 

E o Paraná Solidário ainda conta com o Energia Solidária, que 

garante eletricidade para 336 mil famílias, e com o Cartão Comida 

Boa, que auxilia na renda de mais de 90 mil paranaenses. É assim 

que estamos ao lado do povo do Paraná: com um governo humano 

e próximo de todos.

C
N

PJ
  2

87
40

49
2/

00
01

-7
0 

 



6 CIDADES Irati, 17 de Dezembro de 2021 FOLHA

Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

Na quarta-feira (15), o de-
putado e líder do governo 
na ALEP, Hussein Bakri, o 
secretário de Infraestrutura 
e Logística, deputado Sandro 
Alex, assinaram, junto do pre-
feito de Rio Azul, Leandro Ja-
sisnki, vice-prefeito Jair Boni, 
e vereador Sergio Mazur, dois 
convênios para pavimenta-
ções asfálticas no município, 
em um investimento de R$ 
2,3 milhões. 

Os recursos são dos de-
putados Hussein Bakri e 
Sandro Alex, e irão atender 
as demandas da população 
na infraestrutura com me-
lhorias nas estradas da Vila 
Diva e na Estrada Municipal 
Vereador Durval Martins, 

INFRAESTRUTURA 

Deputados assinam convênio de 
R$ 2,3 mi para pavimentações em Rio Azul
Vila Diva e Estrada 
Municipal Vereador 
Durval Martins 
serão benefi ciadas 
com o novo asfalto

antigas reivindicações da 
comunidade. 

“Com muita alegria assi-
namos dois convênios impor-
tantes para pavimentações. 
Recurso destinado pelos de-
putados Hussein e Sandro 
Alex. Rio Azul agradece, com 
certeza, a população fi ca fe-
liz, pois, cada vez mais obras 
acontecendo e mais investi-

mentos na cidade”, comenta 
o prefeito Leandro Jasinski. 

O deputado Hussein Bakri 
destaca a importância das 
pavimentações para a po-
pulação. “Mais conquistas 
importantes para Rio Azul. 
Assinamos dois convênios 
que somam R$ 2,3 milhões 
para pavimentação asfálti-
ca na Vila Diva e na Estrada 

Municipal Vereador Durval 
Martins. Essas obras serão 
importantes para a melho-
ria da qualidade de vida da 
população e também para o 
desenvolvimento do muni-
cípio”, disse Hussein. 

Jair Boni fala sobre a par-
ceria com os vereadores para 
trazer essas emendas. “É um 
recurso muito importante, 

e, junto com o vereador Ser-
gio Mazur e com a vereadora 
Ana Rita, estamos liderando 
essa pavimentação asfáltica 
em uma das vilas mais im-
portantes e mais velhas que 
temos no município, que é a 
Vila Diva”. 

O presidente da Câmara 
de Rio Azul, Sergio Mazur, 
também destaca a parceria 
e agradece aos deputados. 
“Um trabalho que vem acon-
tecendo a muito tempo, com 
uma parceria de nós três 
(Leandro e Jair) junto da Rita 
e deputados, que nos dão 
total apoio em uma batalha 
de muito tempo, e agora 
se concretiza. E graças aos 
deputados, levamos boas 
notícias para o município”. 

Estiveram presentes na 
assinatura realizada na As-
sembleia Legislativa o pre-
feito Leandro Jasinski; o 
vice Jair Boni; o presidente 
da Câmara, vereador Sérgio 
Mazur; o secretário de Infra-
estrutura, Sandro Alex; e o 
deputado Romanelli.

Deputados, prefeito, vice-prefeito e vereador na assinatura dos convênios para pavimentações 
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AMANDA BORGES

A prefeitura de Pruden-
tópolis está realizando um 
projeto que visa a reinserção 
de detentos através de ativi-
dades laborativas em obras 
públicas. Atualmente, nove 
presos participam, trabalhan-
do 8h por dia e recebendo 75% 
de um salário mínimo para 
o desempenho das funções. 
Além disso, três dias trabalha-
dos equivalem à um dia para 
remissão de pena.

A iniciativa foi possível 
graças à um convênio assi-
nado no mês de outubro em 
parceria com Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(SESP), por intermédio do 
Departamento Penitenci-
ário Nacional (DEPEN), e o 
Conselho da Comunidade. 
“Esse convênio feito entre a 
prefeitura municipal de Pru-
dentópolis e o DEPEN vem ge-
rar possibilidade real de um 
despertar, um novo projeto 
de vida dos apenados, visando 
uma capacitação, uma qua-
lificação profissional. Mas, 
principalmente, estimular 
a convivência social e o re-

PROJETO

Prudentópolis incentiva reinserção de 
detentos através de atividades laborativas
Iniciativa estimula 
a participação de 
reclusos a partir 
da colaboração 
na construção e 
manutenção de 
obras públicas

torno à sociedade”, conta o 
Secretário de Administração 
da prefeitura, Emerson Rech.

Os presos têm colaborado 
para realizar melhorias na 
pintura, jardinagem, constru-
ção civil, reformas e demais 
atividades de infraestrutura 
dos prédios públicos do muni-
cípio. Rafael Andres Barbosa, 
Diretor da DEPEN, diz que 
“onde houver demanda, eles 

serão encaminhados. Tem 
um encarregado da prefei-
tura que retira os presos e 
os devolve à cadeia todas as 
tardes”, compartilha Rafael.

Além disso, Barbosa con-
ta que o convênio assinado 
possibilita a inclusão de até 
40 detentos no projeto e, 
por conta disso, a prefeitura 
já tem planejado a inserção 
de mais pessoas em janeiro 
de 2022. Como estímulo à 
participação, a remuneração 
recebida pelo colaborador é 
dividida entre: fundo peni-
tenciário e fi ns particulares, 
com a possibilidade de até 
80% do valor ser destinado à 
família. De acordo com o di-
retor, o objetivo é que o preso 
possa “se sentir novamente 
incluído na sociedade para ter 
o retorno o tão logo possível”.

“A ressocialização é uma 
forma humana de fazer com 
que esses presos paguem pelo 
crime cometido e voltem a 
conviver em sociedade, por-
que eles vão voltar um dia. É 
o que a gente sempre prega: 
essas pessoas vão retornar 
ao convívio, e que tipo de ser 
humano a gente gostaria que 

voltasse à sociedade?”, pon-
tua Hugo, diretor do Conselho 
da Comunidade.

Além disso, Hugo diz “Os 
frutos são fantásticos, porque 
a nossa intenção é que esses 
presos não voltem mais a 
delinquir. Essa que é a grande 
busca do conselho da comuni-
dade: a ressocialização desses 
reeducandos. Para que eles 
possam amanhã retornar à 
sociedade sabendo dos erros 
que cometeram, pagando pe-
los erros que cometeram, mas 
com a consciência que jamais 
voltarão a cometer”.

Os detentos auxiliam nas construção e revisão de obras públicas
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 “Trabalham na 
Secretaria de 
Assistência Social, 
nas escolas, onde 
a prefeitura tem 
demanda de mão 
de obra os presos 
são deslocados, 
diariamente”

RAFAEL ANDRES BARBOSA
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ESTHER KREMER

Na noite de quarta-feira 
(Na noite de quarta-feira 
(15), a cidade de Imbituva foi 
sede de um grandioso evento 
de luzes natalinas, o projeto 
chamado de “Jesus é Luz”, 
realizado pela Secretaria de 
Assistência Social e pela Pro-
vopar. A Praça Matriz Santo 
Antônio foi enfeitada para a 
chegada do Papai Noel, que 
foi recebido pelas crianças 
do município. 

Durante o evento, estive-
ram presentes o prefeito de 
Imbituva, Celso Kubaski, o 
vice-prefeito, Zaqueu Boba-
to, a secretária de Assistência 
Social e primeira-dama, Clei-
de Kubaski, equipe da Provo-
par e também da Secretaria 
de Assistência Social. 

O local contou com dois 
ambientes para que a popu-
lação pudesse tirar fotos, a 
tradicional Casinha do Papai 
Noel e um presépio em tama-
nho real, além de, outros en-
feites natalinos espalhados 

FESTIVIDADES

Natal em Imbituva inicia com 
chegada do Papai Noel
A principal atração 
é o presépio em 
tamanho real

pela praça que ajudaram a 
harmonizar o local. 

O prefeito do município, 
Celso Kubaski, parabenizou 
a todos os envolvidos naorga-
nização do Natal na cidade e 
deixou uma mensagem para 
a população. “Quero desejar 
que todos tenham paz, tran-
quilidade e que Deus abençoe 
cada lar, cada família e cada 
pessoa. O futuro sempre nos 
reserva coisas melhores”. 

O vice-prefeito de Imbi-
tuva, Zaqueu Bobato, tam-

bém prestigiou o evento, 
parabenizou a secretária de 
Assistência Social e a equipe 
da Provopar pelo excelente 
trabalho feito. “Conseguimos 
ver nas crianças o entusias-
mo pela chegada do Papai 
Noel e está tudo muito boni-
to, eu parabenizo a todos pela 
organização do espaço”.

A secretária de Assistên-
cia Social e primeira-dama, 
Cleide Kubaski, foi uma das 
idealizadoras do projeto “Je-
sus é Luz” e comentou sobre 

o grandioso presépio que foi 
montado na praça. “Exis-
tia uma expectativa muito 
grande da população para o 
Natal e para as decorações. 
Nos esforçamos bastante e 
conseguimos deixar tudo 
preparado, queria ter fei-
to muito mais coisas, mas 
acredito que ficou muito 
bonito. O nosso presépio 
é todo artesanal e isso era 
o que eu mais queria, algo 
grandioso e conseguimos, 
nossa intenção é mostrar 

para as crianças o grande 
espirito natalino, que é o 
nascimento de Jesus”, fina-
lizou a secretária. 

Balanço de 2021
Em relação ao mandato, 

Kubaski comentou como 
foi o ano de 2021 para a pre-
feitura. “Mesmo eu já tendo 
uma experiência na área 
administrativa, este foi um 
ano de muito aprendizado 
em virtude da pandemia, 
tivemos que nos adequar a 
diversas situações, mas, fe-
lizmente, estamos passando 
por isso e nossos casos de 
Covid-19 baixaram muito 
aqui na cidade. Posso garan-
tir que o ano de 2022 vai ser 
de muitas mudanças e bons 
projetos para Imbituva”, 
disse o prefeito. 

O vice-prefeito também 
falou sobre o ano de 2021 
para a cidade de Imbituva. 
“ Foi um ano de muito tra-
balho, enfrentamos todas 
as dificuldades da pande-
mia, mas eu avalio de forma 
muito positiva e também foi 
um momento de organiza-
ção, em que ajustamos os 
projetos para que em 2022 a 
gente possa executar coisas 
maravilhosas para o muni-
cípio”, disse. 

O projeto chamado de “Jesus é Luz” foi realizado pela Secretaria de Assistência Social e pela Provopar

CONQUISTA

Colégio do Campo de Rebouças é bicampeão 
na Olimpíada de Língua Portuguesa

AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS 

Sob a coordenação da pro-
fessora Maria Silmara Saqueto 
Hilgemberg, a turma do 7º 
ano do Colégio Estadual do 
Campo de Faxinal dos Francos 
foi uma das vencedoras da 7ª 
edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa (OLP). O colégio do 
município de Rebouças, com 
menos de 15 mil habitantes 
no Centro-Sul do Estado, foi 
um dos vencedores na cate-
goria de Memórias Literárias 
no concurso promovido pelo 
Itaú Social em parceria com o 
Ministério da Educação (MEC).

“Nosso colégio está loca-
lizado na zona rural, muitos 
estudantes não têm internet 

O colégio do 
município de 
Rebouças foi um 
dos vencedores 
na categoria de 
Memórias Literárias 

de qualidade e muitos vêm 
de famílias com poucas con-
dições financeiras. Mesmo 
assim, por meio de um traba-
lho colaborativo e consistente, 
conseguimos essa importante 
conquista, o que é motivo de 
muita alegria e motivação”, 
diz a diretora da escola, Silvia 
Regina Rodrigues Belozupko, 
ressaltando o esforço e a ca-
pacidade de superação dos 
alunos durante o trabalho, que 
foi iniciado ainda no primeiro 
semestre de forma remota.

Para a professora Maria 
Silmara Saqueto Hilgemberg, 
ganhadora do prêmio, vencer 
a Olimpíada de Língua Por-
tuguesa é coroar com êxito 
um ano árduo, de muitos de-
safios para a educação. “Nos 
faz acreditar na qualidade da 
escola pública e em seu poder 
transformador na vida dos 
nossos estudantes”.

A premiação incluiu note-
books para os docentes, tablets 
para os estudantes, acervos 
de livros para a biblioteca e 

placas de homenagens para 
as escolas.

Entre os finalistas havia 
mais duas professoras do Es-
tado: Carla Micheli Carraro, 
do Colégio Estadual do Campo 
de Faxinal dos Marmeleiros, 
também de Rebouças; e Mar-
cianeCocchi Dorta, do Colégio 
de Aplicação Pedagógica da 
UEL Prof. José Aloísio Aragão, 
de Londrina, que classificaram 
suas turmas nas categorias de 
crônica (8º e 9º anos) e docu-
mentário (1ª e 2ª séries do En-
sino Médio), respectivamente.

Os trabalhos finalistas fo-
ram analisados por uma co-
missão julgadora formada 
por especialistas em língua 
portuguesa, com experiência 
em trabalhos dessa natureza 
e familiaridade com o ensino 
e a prática de leitura e escrita, 
além de representantes das 
instituições parceiras (Cenpec, 
Undime – União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação, Consed – Conselho 
Nacional de Secretários de 

Educação, Fundação Roberto 
Marinho e Canal Futura).

Ao todo, foram 20 traba-
lhos vencedores, quatro em 
cada categoria, desenvolvidos 
por professores e seus estu-
dantes de escolas públicas de 
todo o País. O concurso inte-
gra o programa Escrevendo o 
Futuro e recebeu mais de 112 
mil inscrições, com a adesão 
de todos os estados brasileiros, 
3.877 municípios e mais de 27 
mil escolas. 

Foram para final após as 
fases municipais, estadual e 
semifinal 80 delas, em cinco 
categorias: poema (para o 5º 
ano), memórias literárias (6º e 
7º anos), crônica (8º e 9º anos), 
documentário (1ª e 2ª séries 
do Ensino Médio) e artigo de 
opinião (3ª série do Médio). O 
tema das produções textuais 
era “O lugar onde vivo”, para 
resgatar histórias, estreitar 
vínculos com a comunidade, 
aprofundar o conhecimento 
sobre a realidade local e desen-
volver a cidadania. 

Professora Maria Silmara S. Hilgemberg foi premiada
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A otite externa agu-
da é uma inflamação do 
conduto auditivo externo, 
que pode atingir também 
o pavilhão auricular e a 
m e m b ra n a  t i m p â n i c a , 
e  que geralmente tem 
início agudo.Também co-
nhecida como ouvido do 
nadador, é mais frequen-
te no verão.

Está associada a ba-
nhos de mar, piscina, ou 
ainda à manipulação do 
conduto auditivo. Geral-
mente começa com co-
ceira no ouvido causado 
por trauma local (instru-
mentação por cotonetes e 
unhas). Também pode ser 
decorrente da umidade, 
que remove a camada lipí-
dica de proteção e permi-
te a entrada de bactérias.

Os sintomas principais 
são a dor (70%), o prurido 
(60%), e a plenitude au-
ricular, ou “sensação de 
ouvido tampado (22%)”. 
A dor à palpação do pa-
vilhão auricular, comu-
mente bastante intensa, 
faz o diagnóstico dife-
rencial com a otite média 
aguda.

Em geral, pode ser clas-
sificada em três estágios, 
sendo eles o pré-inflama-
tório, o inflamatório agu-
do (com as formas leve, 
moderada e grave) e o in-
flamatório crônico. No es-
tágio pré-inflamatório a 
camada lipídica que cobre 
a pele é retirada pela umi-
dade ou trauma local. No 
estágio inflamatório leve 
aparecem hiperemia e 
edema da pele do CAE com 
otorreia clara, inodora e 
discreta dor no trago. Na 
fase moderada o paciente 

OUVIDO

Otite Externa: a otite do verão
Entenda suas 
causas e qual o 
tratamento

reclama de dor e prurido 
mais intensos, além do 
lúmen do CAE diminuir 
pelo edema e retenção 
de otorreiaseropurulen-
ta. Na fase grave o CAE 
fica completamente obs-
truído e drena secreção 
cinza-esverdeada e des-
camação de debris, a pele 
se torna edematosa, há 
edema periauricular pro-
nunciado e adenopatia. 
O paciente queixa-se de 
otalgia intensa, especial-
mente após mastigação e 
manipulação do trago. A 
fase da otite externa crô-
nica é caracterizada por 
prurido de maior duração 
associado a um CAE com 
pele atrófica.

A bactéria mais fre-
quentemente isolada foi 
a Pseudomonasaerugino-
sa (38%), seguida do Sta-
phylococcusepidermidis 
(9,1%),  Staphylococcus 
aureus (7,8%).

O tratamento da otite 
externa costuma ser fei-
to com analgésico para 
aliviar a dor e antibiótico 
tópico em gotas, por se 
tratar de uma infecção lo-
calizada no canal auditivo 
externo.

A limpeza do CAE em 
consultório otorrinola-
ringológico é uma medida 
importante para que a 
medicação tópica entre 
em contato com os tecidos 
infeccionados. Durante 

o tratamento devem ser 
evitados banhos de mar 
ou piscina.

Algumas medidas para 
evitar as otites externas 

são remover o  cerume 
obstrutivo, usar proteto-
res auriculares ao nadar e 
evitar trauma no conduto 
auditivo.

A otite externa pode ser classificada como pré-inflamatória, inflamatória aguda (leve, moderada e grave) e inflamatória crônica
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JAQUELINE LOPES 

O Natal Cultural de Irati 
começou de maneira diferen-
te, com a chegada do Papai 
Noel de rapel. Ele desceu de 
um prédio de 16 andares e 
encantou a todos que aguar-
davam o “bom velhinho”. A 
inovação agradou e foi bem 
aplaudida pela população. 

A chegada do Papai Noel 
foi a grande surpresa da noi-
te. O prefeito Jorge Derbli fez 
a animação e deixou todos 
apreensivos, pois primeiro 
chegou o carro e o Papai Noel 
não estava, após, foi ilumina-
do o prédio em que ele desceu 
e fez a diversão de todos. De-
pois da descida histórica, foi 
aberta a Casa do Papai Noel, 
na Casa da Cultura, e uma 
decoração temática está dis-
ponível para a população até 
o dia 23 de dezembro.

ANIMAÇÃO

Prefeitura inova e Papai Noel chega 
de rapel para o Natal Cultural de Irati
Crianças e adultos 
ficaram encantados 
com a descida do 
“bom velhinho” para 
iniciar as festividades 
natalinas no 
município 

 ”Foi uma algo novo, inédi-
to, com o Papai Noel descendo 
do prédio com todo o cuidado, 
seguindo o protocolo, e todo 
mundo gostou, ficou admi-
rado, espantado. E a beleza 
que ficou a Casa da Cultura 
com esta decoração. Tudo 
que foi preparada com muito 
carinho pelas equipes”, disse 

o prefeito de Irati. 
Para o secretário de Cul-

tura, Alfredo Van der Neut, a 
chegada vai marcar a vida das 
crianças presentes. “Muita 
gente que esteve aqui, muitas 
crianças, jamais vão esquecer 
o Papai Noel que desceu lá de 
cima, e fez uma surpresa para 
todos, mostrando que nós 

acreditamos nos pequenos, 
que o Papai Noel vem do céu, 
e esse veio, de alguma forma, 
trazendo um momento de 
magia”, destaca. 

A vice-prefeita Ieda 
Waydzik diz que “isso é Na-
tal, é magia. Fazer com que 
imaginação das crianças 
cresça e tenham essa sen-
sação de carinho, amizade e 
afeto. Foi uma noite mágica”. 
Ieda destaca a iniciativa do 
prefeito em utilizar o recurso 
das luzes de Natal na cidade 
para os artistas do município, 
que sofreram na pandemia. 
“Nada mais justo do que, nes-
te momento em que estamos 
retomando a vida, os artistas 
sejam valorizadas, a cultu-
ra de Irati seja valorizada”, 

completa. 
Oscar Muchau, diretor 

da Aciai, que foi parceira na 
programação, comenta que 
foi um grande espetáculo. 
“Está muito bonito. O clima 
natalino está iniciando e está 
maravilhoso. Desejo a todos 
um feliz Natal, e a Associação 
está em conjunto com a ges-
tão. Parabéns”. 

PROGRAMAÇÃO 
CONTINUA 

A programação do Natal 
Cultural continua. Além da 
Casa do Papai Noel, os cinco 
mini palcos têm animado as 
noites na cidade. São shows 
de vários estilos e atrações 
diversas para a população, 
que podem ser assistidos até 
o dia 24 de dezembro. 

AMANDA BORGES

Nesta semana, o prefeito 
do município de Teixeira So-
ares, Lula Thomaz, e a vice, 
Juliana Belinoski, divulgaram 
a assinatura de três novos 
convênios voltados para in-
vestimento na área de infra-
estrutura do município. Os 
contratos foram oficializados 
graças ao apoio do governador 
Ratinho Junior e de deputados 
da esfera estadual e federal.
No total, o valor recebido é 
de R$6,5 milhões e deverá 
ser aplicado nas áreas de pa-
vimentação asfáltica e com 
pedras poliédricas, além de 
saneamento básico. 

Parte dos investimentos 
serão direcionados para o 
início ou continuidade de 
obrasnas estradas do muni-
cípio. Entre os projetos, R$ 
960 mil serão destinados 
à pavimentação com o uso 
pedras poliédricas da estrada 
principal da comunidade do 
Ribeirão de Cima, visando o 
deslocamento mais tranquilo 
àqueles que trafegam pela 

MELHORIAS

Governador libera R$6,5 mi em três 
novos convênios para Teixeira Soares
Valor será investido 
nas áreas de 
pavimentação 
asfáltica, pedras 
poliédricas e 
saneamento básico

área. “É o maior programa 
de pavimentação de estrada 
rural da história do Paraná. 
São mais de 700km para aten-
der aos nossos agricultores, a 
agricultura familiar, o trans-
porte escolar na área rural, 
enfim, é um grande projeto!”, 
diz Ratinho. 

Além disso, a prefeitura 

deverá dar seguimento a pa-
vimentação asfáltica até a BR 
277, cujas obras se estendem 
por mais de 2,6km. Ainda, 
uma porcentagem do valor 
também garantirá a melhoria 
direta no cotidiano dos mo-
radores do assentamento Er-
nesto Che Guevara, através da 
implementação do sistema de 

saneamento básico do local.
“Data festiva para o nosso 

município de Teixeira Soa-
res! Mais de R$ 6 milhões e 
meio de investimento, sendo 
eles: o prosseguimento da 
pavimentação asfáltica até a 
BR 277, pedras poliédricas e 
vamos atender as famílias do 
nosso assentamento Ernesto 

Che Guevara, água de boa 
qualidade!”, comemora Lula.

A vice-prefeita Juliana 
acompanhou o anúncio dos 
investimentos que serão di-
recionados para as três obras. 
Ela ressaltou “estamos aqui 
anunciando três importantes 
convênios que foram assina-
dos nessa semana e queremos 
agradecer de coração ao nosso 
Governador Ratinho Junior, 
ao Deputado Sandro Alex e 
também ao Deputado Alexan-
dre Curi”. 

Complementando, Lula 
agradeceu mais uma vez aos 
políticos e os demais: “agrade-
cemos muito à nossa equipe 
técnica, aos nossos colabora-
dores, às pessoas que fizeram 
parte desse momento mar-
cante para o município de Tei-
xeira Soares”, diz o prefeito.

Por fim, o prefeito lembra 
“Teixeira Soares seguindo em 
frente! E vamos em frente que 
é para frente que se anda!”.

Papai Noel de Irati chegou de rapel para animar as noites natalinas 

Prefeito Jorge Derbli entregou a chave para abrir a Casa do Papai Noel 
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O Governador Ratinho Junior esteve presente durante a assinatura dos novos convênios

R
ep

ro
du

çã
o



10 CIDADES Irati, 17 de Dezembro de 2021 FOLHA

ESTHER KREMER

No domingo (12), aconte-
ceu em Fernandes Pinheiro, 
no campo do Parque da Prai-
nha, a grande final do Campe-
onato Varzeano de Futebol do 
município. O time vencedor 
foi o Xanadu F.C. que jogou 
contra o Santo Antônio F. 
C. e venceu pelo placar de 
7x3. O evento contou com a 
participação, para a entrega 
da premiação, da prefeita do 
município, Cleonice Schu-
ck, do diretor de Esportes, 
Emerson de Lara Borges e do 
vereador Mauricio Ribeiro. 

O campeonato foi orga-
nizado pela prefeitura e co-
meçou no dia 29 de agosto, 
contou com dez equipes par-
ticipantes. Ao todo, foram 18 
partidas disputadas no for-
mato de eliminatória dupla. 
Como requisito para disputar 
o campeonato, os times deve-
riam ter apenas três atletas 
que não tivessem ligação com 

ESPORTE

Campeonato Varzeano de Fernandes 
Pinheiro divulga grande campeão
A final aconteceu no 
campo do Parque da 
Prainha

o município, os requisitos 
eram: trabalhar, votar ou 
morar na cidade.

PREMIAÇÕES
Em primeiro lugar ficou 

a equipe do Xanadu F. C. que 
recebeu a premiação de 12 kg 
de carne; em segundo lugar a 
equipe do Santo Antônio F.C, 
com a premiação de 10 kg de 
carne; por fim, o time do Bar-
reiro F.C com 8 kg de carne. 

As três equipes receberam 
troféu e medalhas.

O artilheiro da competição 
foi o atleta Lucas D. de Lima, 
da equipe do Zeus F.C, com 
o total de oito gols. O goleiro 
menos vazado foi Fabricio 
Taborda, da equipe do Bar-
reiro F.C, com apenas nove 
gols sofridos. A arbitragem 
contabilizou o total de 64 car-
tões amarelos e 4 vermelhos, 

durante todo o campeonato.
A prefeita do município, 

Cleonice Schuck, comentou 
que voltar a realizar eventos 
no município é muito impor-
tante para trazer aos poucos 
a normalidade e acostumar 
a população com uma nova 
rotina. “As atividades espor-
tivas no município são extre-
mamente importantes para 
o bem-estar da população. 

Estar aos poucos retornando 
com eventos desta forma, dei-
xa um sentimento de voltar 
a antiga rotina e isso é muito 
importante para a cidade”, 
disse. 

O diretor de Esportes, 
Emerson de Lara Borges, co-
mentou sobre a importância 
da volta dos eventos esporti-
vos no município e também 
deixou claro seu contenta-
mento com a participação 
da população. “Tivemos um 
grande incentivo da popu-
lação e isso me deixou bem 
animado. Com a pandemia, 
não conseguimos realizar 
muitos eventos esportivos 
aqui no município, mas agora 
que nossos casos estão bai-
xando cada vez mais, vamos 
conseguir realizar um bom 
trabalho”, disse. 

Segundo o diretor, para 
o ano que vem, já está sendo 
organizada a Copa Fernan-
des onde apenas atletas do 
município podem partici-
par, a intenção é começar o 
campeonato em fevereiro. A 
próxima edição do Varzeano 
também deve ocorrer no ano 
de 2022.

A competição do Varzeano aconteceu no campo do Parque da Prainha em Fernandes
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ESTHER KREMER, COM REPORTAGEM DE 
JAQUELINE LOPES

Na manhã de sexta-feira 
(10), foi realizada na Câmara 
Municipal Vereadores de Ira-
ti, a sessão de encerramento 
da Câmara Mirim – Legisla-
tura 2021. Os alunos entre-
garam diversas reinvindica-
ções, inclusive, aulas de inglês 
para o Ensino Fundamental. 
Na ocasião, estiveram presen-
tes o presidente da Camara, 
Helio de Melo, a vice-prefeita 
de Irati, Ieda Waydzik, vere-
adores municipais, alunos, 
professores e equipes peda-
gógicas das escolas. 

Uma das reinvindicações 
feita pelos mirins foi a in-
clusão de aulas de inglês no 
Ensino Fundamental, visto 
que, a língua estrangeira 
se faz muito necessária na 
atualidade, tanto profissio-

POLÍTICA

Câmara Mirim encerra atividades 
com diversas reivindicações
A sessão aconteceu 
na sexta-feira 
(10), na Câmara 
Municipal de 
Vereadores 

nalmente, como pessoalmen-
te e incentiva as crianças a 
buscarem outras formas de 
conhecimento.

Outro pedido feito, pela 
Escola Municipal Olaria Fi-
lipak, foi a construção de 
uma nova escola, segundo a 
vice-prefeita Ieda Waydzik, 
o pedido foi encaminhado 
até a deputada Leandre Dal 

Ponte e uma emenda já está 
tramitando. 

O presidente da Câma-
ra de Vereadores, Helio de 
Melo, explicou sobre o bom 
funcionamento do projeto 
neste momento de pande-
mia e parabenizou os mirins 
pelo trabalho realizado. “No 
encerramento das ativida-
des da Câmara Mirim, na 9º 
Legislatura, percebemos que 
tudo valeu a pena, através dos 
relatos dos alunos, da expec-
tativa e das ações feitas por 
eles, isso com certeza ajuda 
no desenvolvimento no nosso 
município”, disse. 

A vice-prefeita do muni-
cípio, Ieda Waydzik, esteve 

presente na sessão e comen-
tou sobre o projeto Câmara 
Mirim. “Esse é um dos proje-
tos mais importantes que nós 
temos dentro do município. 
Tem coisas na vida que não 
tem preço, mas que tem valor,  
e esse valor é a formação das 
crianças para o futuro”. 

Ieda também falou, em 
palavra-livre, sobre o quan-
to o projeto pode ajudar na 
formação de alunos, para 
serem bons políticos dentro 
do município. Em sua fala, 
enfatizou que nem todas as 
pessoas que trabalham com 
a política são corruptas. “Se 
fala muito em corrupção, 
mas ainda bem que temos 
políticos sérios, como é o caso 
da câmara de vereadores de 
Irati, isso mostra o valor da 
política para as crianças”, 
disse.

O presidente da Câmara 
Mirim, Otávio Rudunike, ex-
pressou grande felicidade em 
poder participar do projeto e 
ver as melhorias acontecendo 
nas escolas. “Foi muito legal e 
gratificante conhecer novas 
pessoas na Câmara Mirim, 
consegui aprender mais so-
bre política. Ver as melhorias 
nas escolas é sem dúvidas 
algo muito bom, eu vou sair 
da escola neste ano, mas os 
outros alunos vão conseguir 
aproveitar o que consegui-
mos”, finaliza. 

Sessão de encerramento da Câmara Mirim-Legislatura 2021, aconteceu no município de Irati
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Estamos muito contentes em poder con-
tribuir com a formação destas crianças, 
em aproximar a família do poder público, 
este é um dos mais importantes objetivos 
do projeto 

HELIO DE MELO 
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Na quinta-feira (16), o 
secretário de Justiça, Fa-
mília e Trabalho do Para-
ná, Ney Leprevost, entre-
gou para os municípios 
da região da Amcespar o 
Cartão Comida Boa, um 
programa desenvolvido 
em 2021 pelo Governo 
do Estado, que agora tem 
algumas modificações. 
N a  o c a sião,  estiveram 
presentes os prefeitos, 
representantes de pre-
feituras e secretários de 
Assistência Social.

O principal  objetivo 
do programa é auxiliar 
famílias em extrema si-
tuação de vulnerabilidade 
social. Inicialmente, o va-
lor ofertado era de R$ 50, 
agora, aumentou para R$ 
80 mensais. O benefício 
será concedido através 

AUXÍLIO

Cartão Comida Boa é entregue para 
municípios da região da Amcespar
O evento aconteceu 
na Secretaria da 
Justiça, Família e 
Trabalho de Irati

de um cartão magnético 
que será recarregado todo 
o dia 25 de cada mês. O 
dinheiro não poderá ser 
sacado, apenas pode ser 
feito o uso diretamente 
em supermercados e de-
mais estabelecimentos 
credenciados. 

No total, 1.425 famí-
lias, da região da Amces-
par, serão beneficiadas. 
T o d a s  a s  f a m í l i a s  q u e 
estão devidamente cadas-
tradas no CadÚnico estão 
aptas a receber o auxílio, 
desde que: possuam renda 
família per capita mensal 
não superior a R$ 200 re-
ais - renda definida pelo 
decreto federal 10.852/21 
e não sejam beneficiá-
rios do Auxílio Brasil. O 
cartão será  conce dido 
ao responsável legal com 
CPF válido, devidamente 
identificados no Cadastro 
Único.

O secretário, Ney Le-
prevost ,  falou sobre a 
importância do programa 
para todas as pessoas que 
necessitam de ajuda no 

Paraná. “O governador 
Ratinho Junior não quer 
q u e  n e n h u m a  f a m í l i a 
passe fome neste Natal 
e  eu,  como se cretário, 
consegui fazer a entre-

ga dos primeiros 90 mil 
cartões para os municí-
pios. O programa passa a 
ser permanente e terá o 
recadastramento feito a 
cada três meses, para que 
diversas famílias possam 
ser atendidas pelo Gover-
no. Queremos dar toda a 
assistência necessária”, 
explicou. 

A chefe da Secretaria 
da Justiça, Família e Tra-
balho de Irati  (SEJUF), 
Marisa Lucas, comentou 
sobre a melhora do bene-
fício. “Vai ajudar muito 
as famílias que realmente 
estão precisando. Todo o 
mês vão poder contar com 
mais R$80 reais. O benefí-
cio agora é de forma con-
tinuada, sem dúvidas vai 
contribuir muito na mesa 
de cada pessoa”, disse.

O prefeito de Inácio 

Martins e presidente da 
Amcespar, Junior Benato, 
esteve presente no even-
to e falou sobre como o 
cartão poderá ajudar as 
famílias  ne cessitadas. 

“Eu avalio muito positi-
vamente, pois vai ajudar 
as famílias que neces-
sitam de alimentos, são 
pessoas em situação de 
extrema vulnerabilidade 
e esse dinheiro vai ajudar 
muito, ainda mais agora 
que é um benefício que 
não tem um tempo limite 
para existir”, comenta.

A  s e c r e t á r i a  d e  A s -
sistência Social de Irati, 
Sybil Dietrich, explicou 
detalhes do uso do cartão 
e também como a popu-
lação pode conseguir o 
m e s m o .  “ N ó s  e s t a m o s 
muito felizes com essa 
ajuda do Governo do Es-
tado,  lembrando que o 
município de Irati já deu 
um suporte com o Car-
tão Prato Cheio e agora é 
mais uma ajuda. Gosta-
ria de lembrar também 
para que as pessoas que 
não estão cadastradas 
no CadÚnico,  irem até 
o CRAS mais próximo e 
realizarem o seu cadas-
tramento, desta forma, 
estarão aptas a receber o 
benefício”, finalizou.
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Marisa, Leprevost, prefeito Leandro (de Rio Azul) e Ghessi

O prefeito Jorge Derbli recebeu os cartões que serão entregues para 753 famílias de Irati

Marisa, Leprevost e prefeita de Fernandes, Cleonice Schuck
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Apesar de um cenário econômico ainda marcado por incertezas, a indústria do Para-
ná prevê a ampliação de investimentos em 2022. A 26ª edição da Sondagem Industrial, 
pesquisa realizada anualmente pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) para 
medir as expectativas dos empresários do setor para o próximo ano, mostra que 72,9% 
das empresas pretendem fazer novos investimentos.

O levantamento revela que a maioria dos recursos será aplicada na melhoria de pro-
cessos, produtos ou serviços, apontada por 64,5% dos entrevistados, e na implantação 
de medidas que reduzam custos de produção, prioridade para 48,7%. O aumento da 
capacidade produtiva também está nos planos de 45,4% das indústrias.

“A indústria paranaense é a quarta maior do Brasil e, por sua força e diversifi cação, 
de maneira geral tem conseguido superar os efeitos da crise causada pela pandemia”, 
afi rma o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. “Mesmo diante de incertezas 
que ainda existem em relação aos rumos da economia brasileira, o desempenho do setor 
ao longo de 2021 faz com que a maioria dos empresários tenha confi ança para realizar 
investimentos que mantenham ou ampliem sua competitividade”, acrescenta.

      OTIMISMO E DIFICULDADES – As previsões de investimentos estão em alinhamento 
com as perspectivas favoráveis que os industriais paranaenses têm para seus negócios 
no próximo ano. A 26ª Sondagem Industrial revela que 68,7% dos entrevistados estão 
otimistas ou muito otimistas em relação ao desempenho de suas empresas, apostando 
principalmente no aumento de vendas de seus produtos.

Apesar disso, existem fatores que causam preocupações nos industriais. Entre os 
principais estão a crise hídrica e a consequente insegurança energética causada por 
ela– fatores que ganharam relevância ao longo de 2021. O aumento dos custos e escassez 
de matérias-primas tem sido outra difi culdade para muitas empresas, assim como há 
incertezas em relação ao ambiente político em um ano eleitoral. Além disso, a pesquisa 
da Fiep revela outros quatro temas considerados de alto impacto para a melhoria do 
ambiente de negócios e aumento de competitividade das indústrias: Reforma Fiscal, 
Reforma Tributária, combate à corrupção e desburocratização.

Os resultados completos da pesquisa, inclusive com recortes de diferentes macror-
regiões do Estado, estão disponíveis em agenciafi ep.com.br.

Indústria do Paraná pretende ampliar 
investimentos em 2022

Empresas devem investir na melhoria de processos, redução de custos e aumento da capacidade
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COMUNICAÇÃO 8ª CIPM E REDAÇÃO 

Na segunda-feira (13), foi 
realizado o lançamento da 
Operação Natal da área da 
8ª CIPM. A Operação prevê 
ações de reforço no policia-
mento ostensivo fardado, 
primordialmente preventi-
vo, empreendendo esforços 
para prevenir e coibir a 
prática de ações delituosas 
e apreender/prender quem 
for encontrado em fl agran-
te delito, visando proporcio-
nar a necessária segurança 
e tranquilidade à população 
paranaense, no período de 
compras e festas natalinas.

SEGURANÇA 

8ª CIPM lança Operação Natal
Serão desenvolvidos 
todos os tipos 
de Policiamento 
Ostensivo nos 
municípios

A Polícia Militar do Pa-
raná, por meio da 8ª CIPM, 
desenvolverá uma série de 
ações e operações policiais 
militares nos municípios 

da circunscrição, concen-
trando esforços pela “Ação 
de Presença Real” nos prin-
cipais locais de circulação 
de pessoas (área comercial 
central e dos bairros) e nos 
locais de risco.

Serão desenvolvidos to-
dos os tipos de Policiamento 
Ostensivo, os quais serão 
desdobrados no terreno, 
nos processos “a pé” e “mo-
torizado”, realizados pelas 
modalidades de “patrulha-
mento”, “permanência” e 
“diligência”, análise crimi-
nal e o trabalho de inteli-
gência policial em ações de 
polícia ostensiva, por meio 
de ações de presença real, 
visando precipuamente, a 
preservação da ordem pú-
blica e da paz social.PM desenvolverá uma série de ações e operações nos municípios da circunscrição da 8ª CIPM

Policias estarão nas ruas dos municípios para dar mais segurança

8ª
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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
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Na quinta-feira (16), 
aconteceu em Irati, na 
Universidade Estadual do 
Centro Oeste (Unicentro), o 
10º Fórum Institucional da 
Cadeia Produtiva da Erva-
-mate. Na oportunidade, foi 
discutido sobre a produção, 
melhorias, como agregar va-
lor, novos produtos e reuniu 
produtores, pesquisadores 
e políticos, para trazer solu-
ções para o desenvolvimento 
e ampliação da comerciali-
zação do mate no Paraná e 
na região. 

O Fórum, realizado pela 
Unicentro, em parceria com 
a Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimen-
to (SEAB), contou com a 
presença do secretario da 
pasta, Norberto Ortigara, e 
teve como objetivo fazer essa 
discussão para encontrar 
soluções e saber onde me-
lhorar para que a erva-mate 
seja mais comercializada e 
valorizada, pois o Paraná é 
líder na produção e possui 
uma das melhores em qua-
lidade da planta. 

“Temos um grande de-
safio que é de transformar 
um produto excepcional no 
Paraná, que é a planta, tem 
um apelo ecológico e mais 
da metade é feita em condi-
ções sombreadas, e trazer a 
possibilidade de desenvolver 
outros produtos seja para 
farmácia cosmético, mate-
rial de limpeza, alimentos e 

CADEIA PRODUTIVA

10º Fórum Institucional discute 
ampliação comercial da erva-mate
Evento trouxe 
assuntos como 
produção, valor, 
diversificação, entre 
outros

bebidas”, destaca Ortigara.  
De acordo com o secretá-

rio, muitos países procuram 
fazer erva-mate solúvel, que 
é o aproveitamento intenso 
das substâncias que a erva-
-mate tem. “Faz bem para a 
cadeia sentar e conversar e 
é por isso que estamos em 
Irati fazendo esse fórum, 
na medida de provocar um 
choque na cadeia, procu-
rando despertar no mundo 
a possibilidade de ampliação 
comercial para que a gente 
tenha mais valorização des-
se produto”, completa. 

Junior Benato, presidente 
da Amcespar e prefeito de 
Inácio Martins, comenta 
que a erva-mate precisa de 
mais investimento e estudo, 
trazer algo diferente para 
o consumidor, sem perder 
a sustentabilidade que a 
planta sombreada (a mais 
produzida no Paraná) traz. 

“Isso requer investimento 
de estudo, de viabilidade 
de transformação dessa 
produção. Precisamos apro-
fundar isso, nunca perdendo 
a sustentabilidade, e dando 
valor aquele que sempre 
preservou, porque a mais 
valorizada é a sombreada, 
mas é preciso ampliar isso”, 
disse. 

O prefeito de Irati, Jor-
ge Derbli, destaca que a 
erva-mate pode ajudar os 
pequenos produtores. “O 
valor agregado hoje é mui-
to bom, muitas indústrias 
trabalhando, e as pessoas 
podem ter uma renda extra, 
uma alternativa. Esse fórum 
busca fazer uma cadeia pro-
dutiva do início ao fim da 
produção, com novos produ-
tos desenvolvidos que, com 
certeza, vão trazer muita 
riqueza para o Paraná e para 
nossa região. É importante 
essa ajuda do governo, essa 
infraestrutura. Para nós, 
vai gerar renda e uma al-
ternativa, principalmente, 
para o pequeno produtor”, 
comenta Derbli. 

O reitor da Unicentro, 
campus Irati, professor Fá-
bio Hernandes, comenta 
que é importante trazer essa 
discussão entre comunidade 
acadêmica e os produtores. 
“Para a Unicentro, é uma 
satisfação sediar esse even-
to. Foi um dia de interação 
entre comunidade e pesqui-
sadores, o que é bastante im-
portante para agregar valor, 
para o desenvolvimento des-
ta parceria da comunidade e 
universidade”. 

O presidente da Cogema-
te, Nei, observa que houve 
uma mudança na cultura 
da erva-mate com a rea-
lização desses eventos. “A 
agregação e soma de esfor-
ços, dos produtores, foram 
se conscientizando e, desta 
forma, a erva-mate partiu 
do extrativismo para gerar 
economia, renda e emprego. 
Acho que esse é o caminho. 

É uma satisfação participar 
e a gente se junta a todo esse 
corpo técnico para somar 
esforços em prol da cadeia 
produtiva”. 

DIVERSIFICAÇÃO 
O assessor e consultor 

em novos negócios no mer-
cado do mate brasileiro, 
Eroldo Cerco Junior, esteve 
no evento e trouxe alguns 
produtos feitos com a erva-
-mate. Um pó produzido 
por uma empresa, com ele 
é possível fazer chocolate 
em barra e derretido (pode 
ser usado em coberturas 
de bolos), suco de laranja 
com adição do mate, geléia, 
mel, bolachas e um tererê 
100% natural, colocado em 
uma torre de chopp, feito 
em um filtro de passagem, 
um chapéu chinês, passa a 
água gelada e faz um chá de 
infusão a frio. 

Aroldo explica que isso 
foi possível após estudos e 
pesquisas realizadas para 
chegar a um produto, com 
uma série de profissionais 
que geraram patentes, estas, 
ainda estão pendentes, mas 
disponíveis para parceria. 
Ele ainda comenta que é pre-
ciso investir para criar novas 
ideias de produtos. “Cada lu-
gar que produz mate tem um 
sabor diferenciado, sabendo 
explorar essas origens, as 
empresas de todo o Brasil 
podem entrar nesse merca-
do”, disse. 

O assessor completa que 
a proposta é que o mate 
seja um ingrediente de ali-
mentação saudável, e pode 
ser consumido de outras 
formas além da cuia, mas 
precisa de investimento em 
pesquisa e novas formas de 
processamento. Segundo 
ele, o mercado do mate, em 
termos internacionais, cor-
responde a 1% na infusão 
de chá, assim, tem 99% para 
crescer. Aroldo enfatiza que 
a estimativa é chegar, até 
2030, em 100 milhões de 
dólares o mate brasileiro. 

ERVA-MATE NO 
PARANÁ 

No Paraná, 37 mil famí-
lias vivem da erva-mate,de 
acordo com o Cogemate, 
além disso, o estado é o 
maior produtor do Brasil 
e mundial, pois é restrita 
apenas no Brasil Paraguai 
e Argentina. O produtor 
paranaense trabalha com 
a erva-mate sombreada, 
que respeita as questões 
ambientais, e produz uma 
folha de maior suavidade e 
qualidade no produto final. 
O Estado é responsável por 
86% da erva-mate sombre-
ada no país. 

Secretário Ortigara participou do Fórum e recebeu do prefeito Derbli os produtos “É de Irati” 

Vários produtos feitos com erva-mate foram apresentados no fórum 

Pesquisadores, técnicos e políticos participaram do evento  
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Súmulas

Prefeitura Municipal de 
Rio Azul

Aluga-se casa 
na praia de 
Matinhos!
Casa de 
alvenaria, 
possuí grades 
de seguran-
ça, garagem 
para quatro 
carros, quatro 
quartos, dois 
banheiros, 
churrasqueira 
interna.
Interessados 
em contato 
pelo telefone 
42 99105-0149

A empresa: Mário 
Piekarski Empreitei-
ro Florestal, inscrita 
no CNPJ/MF sob n.º 

07.763.607/0001-
72, Alvará Munici-
pal n.º 001/2006, 
com endereço em 

Fernandes Pinheiro, 
Estado do Paraná, 
na Localidade de 
Florestal, Zona 

Rural,  comunica o 
extravio dos blocos 

de notas fiscais 
de prestação de 

serviços, série F de 
numeração 001 à 

100 e de 201 à 250 
– AIDF n.º 0574 de 

01/2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO nº 
79/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
JCB MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI,
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, II, “d”, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o reajus-
te do valor do o item 1, do lote 001, em um percentual 
de 9,6% (nove vírgula seis por cento), passando de  R$ 
236.900,00( duzentos e trinta e seis reais e novecen-
tos reais) para R$ 259.642,40 (duzentos e cinquenta e 
nove e seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta 
centavos)..
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 14/12/2021.

FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Joel Cesar Brasil Garcia – Representante
DISPENSA  DE LICITAÇÃO Nº 70/2021
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARE-
DES EM DRYWALL INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE 
OBRA, PINTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À 
SUA INSTALÇÃO
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: TAINARA PADILHA BARROS
CNPJ.: 36.709.695/0001-22
Fundamento legal no Inciso II, do Artigo 24, da Lei 
Federal 8.666/93
Rio Azul, 14 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  095/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TAINARA PADILHA BARROS
CNPJ.: 36.709.695/0001-22
VALOR: R$ 16.244,00 (Dezesseis Mil, Duzentos e Qua-
renta e Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 14/12/2021 
à 13/06/2021.
ASSINATURA:  14/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)TAINARA PADILHA BARROS
Representante

EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL 98/2021 – 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISI-
ÇÃO FUTURA DE CÂMARAS DE ESTERELIZAÇÃO E 
CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COMPLETAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: VASPJ REPRESENTAÇÕES E COMER-
CIO DE EUQIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ.: 10.841.010/0001-03
Rio Azul, 13 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0262/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VASPJ REPRESENTAÇÕES E COMER-
CIO DE EUQIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ.: 10.841.010/0001-03
VALOR: R$ 218.500,00 (Duzentos e Dezoito Mil e Qui-
nhentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 13/12/2021 à 12/12/2022.
ASSINATURA:  13/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VICENTE AMARO SEADE PIRES JUNIOR
Representante

REPUBLICAÇÃO DE MATERIA PUBLICADO NO DIA 
14/12/2021, EDICÇÃO 2410, CÓDIGO IDENTIFICA-
DOR:EAB28BC3
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 93/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS GASOLINA PARA A FROTA 
MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO DE TANQUE DE AR-
MAZENAMENTO E BOMBA DE ABASTECIMENTO EM 
COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVA-
DOS PETROLEO LTDA
CNPJ.: 02.044.526/0007-94
Rio Azul, 13 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0256/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVA-
DOS PETROLEO LTDA
CNPJ.: 02.044.526/0007-94
VALOR: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 13/12/2021 à 12/12/2022.
ASSINATURA:  13/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MAURÍLIO FERNANDES JUNIOR
Representante

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 20/2021
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNO-
LOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDEN
CNPJ.: 42.422.253/0001-01
OBJETO: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA-
ÇÕES DA PREVIDENCIA – DATAPREV
Tendo em vista haver inviabilidade de competição, 
enquadrando-se no Inciso I, do Artigo 25, da Lei Federal 
8.666/93, a despesa poderá ser inexigível de licitação.
Rio Azul, 14 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  094/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNO-
LOGIA E INFORMAÇÕES DE PREVIDEN
CNPJ.: 42.422.253/0001-01
VALOR: R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 14/12/2021 
à 13/12/2022.
ASSINATURA:  14/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SAULO MILHOMEM DOS SANTOS
Representante

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 21/2021
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: RODOPARANA IMPLEMENTOS RODO-
VIARIOS LTDA
CNPJ.: 97.467.856/0001-03
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA RE-
TROESCAVADEIRA MARCA RANDON, MODELO RD406 
STD, RECEBIDO EM CESSÃO DE USO DO ESTADO DO 
PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA E DO ABASTECIEMNTO (SEAB)
Tendo em vista haver inviabilidade de competição, 
enquadrando-se no Inciso I, do Artigo 25, da Lei Federal 
8.666/93, a despesa poderá ser inexigível de licitação. 
Fica Dispensado o Instrumento Contratual, sendo substi-
tuído pela Nota de Empenho, embasado no Artigo 62 da 
Lei Federal 8.666/93.
Rio Azul, 14 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DE MATERIA PUBLICADO NO DIA 14/12/2021, EDICÇÃO 2410, CÓDIGO 
IDENTIFICADOR:EAB28BC3 
 
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 93/2021 –  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS 
GASOLINA PARA A FROTA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO DE TANQUE DE 
ARMAZENAMENTO E BOMBA DE ABASTECIMENTO EM COMODATO, PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
FAVORECIDO: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA 
CNPJ.: 02.044.526/0007-94 
Rio Azul, 13 de dezembro de 2021. 
(a) LEANDRO JASINSKI  
Prefeito Municipal 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0256/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA 
CNPJ.: 02.044.526/0007-94 
VALOR: R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 13/12/2021 à 12/12/2022. 
ASSINATURA:  13/12/2021 
FORO: Comarca de Rebouças. 
(a)LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
(a)MAURÍLIO FERNANDES JUNIOR 
Representante 
Lote Item Código  Descrição do produto/serviço UNIDADE Desconto  Preço total 

LOTE: 001 - Lote 
001 

1 24877 GASOLINA   litro 1,62 % 600.000,00 

600.000,00 

 

Súmula de Recebimento 
de Licença Ambiental 

Simplificada
TAMIRES HECKE MEHRET 

torna público que recebeu 
do IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada para o empre-
endimento de suinocultura 
localizado na localidade de 
Nova Esperança, zona rural 

de Imbituva - PR. 

Súmula de Pedido de Licen-
ça de Operação

Marcos Arildo Camargo torna 
público que irá requerer ao 
IAT, a Licença de Operação 
para o empreendimento de 
suinocultura localizado na 
localidade Pombal, estrada 
principal, S/N, bairro rural de 

Ipiranga - PR. 

Súmula de Recebimento de 
Licença de Instalação

Marcos Arildo Camargo torna 
público que recebeu do IAT, 

a Licença de Instalação, com 
validade até 20/04/2026, 

para o empreendimento de 
suinocultura localizado na 
localidade Pombal, estrada 
principal, S/N, bairro rural de 

Ipiranga - PR. 

Súmula de Pedido de Licen-
ça de Operação

Marcos Arildo Camargo torna 
público que irá requerer ao 
IAT, a Licença de Operação 
para o empreendimento de 
suinocultura localizado na 
localidade Pombal, estrada 
principal, S/N, bairro rural de 

Ipiranga - PR. 

Súmula de Recebimento de 
Licença de Instalação

Marcos Arildo Camargo torna 
público que recebeu do IAT, 

a Licença de Instalação, com 
validade até 20/04/2026, 

para o empreendimento de 
suinocultura localizado na 
localidade Pombal, estrada 
principal, S/N, bairro rural de 

Ipiranga - PR. 

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 102/2021 – 
OBJETO: : REGISTRO DE PREÇOS PARA  AQUI-
SIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE CESTAS 
BÁSICAS COM MATERIAIS DE HIGIENE, QUE SERÃO 
DESTINADAS PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL, ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES TÉCNI-
CAS DO CRAS E DO CREAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
Rio Azul, 14 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0263/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 

CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
VALOR: R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 14/12/2021 à 13/12/2022.
ASSINATURA:  14/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)OSMAIR RODRIGUES
Representante

PAZ E BEM

CAMINHADA FRANCISCA-
NA PELA VIDA, PELA PAZ E 
ECOLOGIA

Vanderlei Kawa

Caríssimos, no último domingo (12), 
os franciscanos de Irati e integrantes da 
Ordem Franciscana Secular e Jufra, e 
comunidade de Irati realizaram a tradi-
cional Caminhada pela Paz, pela Vida e 
também pela Ecologia. Devido à pan-
demia do coronavírus, em 2019 e 2020, 
não foi realizada e este ano foi possível. 
Os franciscanos caminham há mais de 
10 anos em um trajeto de 7 km, de Irati 
até o antigo Seminário Santa Maria, 
hoje Unicentro. A saída aconteceu às 6h 
da manhã, sempre da igrejinha de São 
Francisco de Assis. Os caminhantes vão 
meditando, cantando e rezando pela 
paz e pela vida, os franciscanos e jovens 
também aproveitam o momento para  
recolher  pelo  caminho, os lixos joga-
dos a beira da rodovia e todos os anos, 
são recolhidos materiais que podem ser 
reciclados como garrafas pets e de vidro, 
carteiras de  cigarros , plásticos, papéis 
etc. Com isso, esperamos conscientizar 
aquelas pessoas que ainda não aprende-
ram a cuidar da natureza, infelizmente, 
todos os anos é recolhido vários sacos 
plásticos de 50 litros pelo caminho. Por 
volta das 9h, somos sempre recepcio-
nados pelas famílias em Engenheiro 
Gutierrez, na residência da franciscana 
Maria Waurika, onde a mesma pre-
para um café com salgados e bolos, 
feitos com muito carinho pelas famílias 
consagradas do Instituto Franciscano 
Seara, com as moradoras Mariquinha, 
Margarida, Suzana, Bruna e Adriana. 
Em seguida, vamos até a Unicentro e no 
auditório local, acontece a celebração 
de ação de graças. Este ano, a missa foi 
celebrada pelo Frei Daniel Heinss ofm, 
assistente da família franciscana de Irati, 
que vem para substituir o frei Antoni-
nho Ferreira, transferido para Curitiba. 
A coordenação do CPC São Francisco e 
franciscanos, agradecem a colaboração 
de todos e a participação da comunida-
de, agradecimentos também à diretora 
da Unicentro, por ceder o espaço para 
celebração, professoras Andreia N. Dias 
e Adriana Q. Silva, as rádios e jornais de 
Irati, pela divulgação do evento. Agra-
decemos também, o apoio da Prefeitura 
Municipal através da Guarda Municipal 
–Iratran, na pessoa do secretário Elias. 
Agradecemos também, a presença do 
prefeito Jorge Derbli, que prestigiou o 
evento .Lembrem-se que a nossa VIDA 
é feita de caminhos, caminhos que 
levam, caminhos que trazem sonhos, 
alegrias, tristezas, amores e esperanças. 
De qualquer forma, nada vem ou vai 
sem caminho. A todos os organizadores, 
franciscanos da OFS , participantes e 
colaboradores, deixamos nossos agra-
decimentos, muitas bênçãos e um feliz 
e santo Natal. Esperamos nos encontrar 
em 2022. PAZ E BEM! Vanderlei Kawa 
– ofs coord cpc São Francisco/pascom.
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Max lider divulga resultado de pesquisa

Equipe Max-Lider

Auto elétrica seco – 
auto elétrica

Madeireira patzyk - 
madeireira 

Agro Sandeski – 
agropecuária 

Companhia dos Anjos- 
loja de confecções 

infantil e recém nascidos 

Laboratório Sékula - 
laboratório de análises 

clínicas

Agrovet– Dr. Wagner 
Beida – clínica veterinária 

e médico veterinário 

Massas chasko- casa de 
massas caseiras 

Orthodontic- clínica 
odontológica 

Facies - salão de beleza Exclusiva moda fashion- 
loja de moda feminina

Pim truck center – oficina 
para caminhões e freios

Buffet e churrascaria 
italiano- churrascaria e 

buffet por kilo

Matryoska presentes- 
artigos para presentes e 

importados 

Grupo Águia – serviço 
de segurança eletrônica 

monitorada

Patranscon e Resicon – 
comércio de materiais de 
construção e caçambas

Bicho Mimado – pet 
shop, banho e tosa e 

acessórios

Agro-Comercial Afubra – 
loja de eletrodomésticos

Mary fotografia- foto

D’arte - serralheria, 
fábrica de toldos e 

coberturas

Calce Bem – loja 
de calçados, melhor 
atendimento e site

Eb Exclusiva - 
cerimonialista e 

organização de eventos

Drª. Alanna 
Cristina Teixeira - 
odontopediatra

Jussara Harmuch- 
diretora de rádio

Dr. Eduardo Bento Neto 
- médico clínico geral e 

geriatra

Sandra Cristina Glinski- 
engenheira civil

Alcides Cezar Pinto 
(Batatinha) – liderança 

política jovem

Vereador Ronaldão –
político

Jornal Irati In- jornal 
online

Rádio Najuá fm- melhor 
rádio e mais ouvida

Patricia de Sá Guimarães 
Cabral – nutricionista 

destaque do ano

Construcalhas e 
telhados- funilaria e 

calhas

Master Fitness –- 
academia de ginástica e 

musculação

Funerária Nossa Senhora 
da Luz – vida luz- 

funerária e plano familiar

Leo Barroso – jornalistaMichael Douglas Martins 
– arquiteto e urbanista

Douglas Ferreira Pinto 
– administrador de 

empresas

Ingrid hessel – advogada 
e escritório de 

advocacia

Renato Hora – 
advogado

Folha de Irati- jornal 
local e regional de maior 

circulação

Táxi da Fran - taxista 
do ano

Elizabeth Boscardin- 
estilista e atelier de 

costura

O instituto Max Lí-
der reuniu na última 
quarta (8) comercian-

tes e empresários de 
Irati para apresentar 
resultado de pesqui-
sa de opinião públi-
ca realizada em Irati.  
Na pesquisa, os en-
trevistados puderam 
apontar suas prefe-
rencias nos setores 

comercial, industrial 
e prestadores de ser-
viços que se desta-
c a r a m  e m  2 0 2 1 . 
O evento aconteceu 
nas dependências do 
Restaurante Italiano, 
onde houve a entrega 
de diplomas aos acla-

mados como mais lem-
brados na pesquisa. Ao 
todo, mais de 40 pesso-
as receberam os certifi-
cados, num evento que 
se tornou uma tradição 
nas cidades onde atua.

A Max Lider Pesqui-
sas e Eventos é espe-

cializada em pesquisas 
de mercado, política e 
empresarial e atua há 
24 anos nos estados do 
Paraná, Santa Catarina 
e São Paulo. Segundo 
Lucenir Carlos Tho-
maz, diretor de pes-
quisa, e Maria Anciuti, 

A pesquisa foi 
realizada entre 
os dias 23 e 24 de 
setembro deste ano.

consultora de vendas, 
3 4 7  q u e s t i o n á r i o s 
foram distribuídos 
no comércio de Irati, 
classificando, assim, 
os vencedores. A Max 
Lider parabeniza a 
todos os  vencedores 
do prêmio.
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Ainda no clima de comemoração pelo Centenário do Clube 7 de Setembro, aconteceu um 
jantar nas dependências do clube com associados e convidados, para o lançamento da re-
vista em alusão às festividades. Destaque ao Professor Antônio Alceu Jacopeti, João Maria 
Caetano (Ia) e ao historiador Herculano Batista Neto, que produziram a revista. Ainda na 

foto, o presidente do clube, Nestor Romaniuk, Nelson Bakaus e 
Epaminondas Bras Martins.

Uma colheita de fofura!
O pequeno José Benício se divertiu e riu para as fotos 

da querida Denise Moletta. O cenário foi a plantação de 
trigo do papai Sergio, em Teixeira Soares. 

Filho de Sergio e Graciele.
O 4º encontro do 

TEAcolher foi minis-
trado pela Professo-
ra Miriam Adalgisa 
Bedim, que possuí 
ampla  experiência 

na área de Educação 
e Educação Especial, 

com ênfase em Avalia-
ção da Aprendizagem. 
O encontro aconteceu 
na Clinica Rebesco no 
sábado (11). Na foto, 
a psicologa Lucilene, 

professora Miriam e a 
fonoaudióloga Joelma .

Inovando!
Este ano a Prefeitura e a Secretaria de Cultura de Irati 

inovaram na chegada do Papai Noel. Ele desceu de rapel 
do Edifício Fornazari para a abertura do Natal Cultural! 

Aos envolvidos, parabéns pela criatividade!

O tão esperado SIM! 
Thiago e Angélica passaram de noivos a recém-casados! Em uma linda cerimônia acom-
panhados de amigos e familiares eles firmaram o compromisso junto a Deus. Que esta 

nova fase transborde alegrias e realizações e que com o passar do tempo esse amor cres-
ça e se solidifique cada vez mais. Felicidades! Registro do fotógrafo Fernando Kovalski.

A Comunidade Polonesa Iratiense recebeu, na noite de terça-feira (14), uma Moção de 
Aplausos. A proposição foi de autoria da vereadora Teresinha Miranda, e a sessão con-
tou com a totalidade dos vereadores, muitos representantes da comunidade polonesa, e 

entidades culturais. Na foto recebendo a placa dos veradores, a presidente 
da Braspol, Nelsi Pabis.


