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SAÚDE
Beto Preto 
garante solução 
para consultas 
oncológicas 
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RIO AZUL
Conferência 
discute futuro 
do tabaco em 
todo o Paraná
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Natal Cultural de Irati inicia sábado 
com chegada surpresa do Papai Noel

Inicia neste sábado (11) a 
programação do Natal Cultu-
ral de Irati. A Casa da Cultura 
se transformará na Casa do 
Papai Noel e terá a abertura 
oficial a partir das 19h. Na 
segunda-feira (13), cinco mini 
palcos serão montados em 
ruas centrais do município 
para a apresentação de artis-
tas locais. Tudo isso foi prepa-
rado para resgatar o espírito 
natalino em Irati.  
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Espírito natalino de volta a Irati 
As festividades natalinas vão começar 

em Irati. Com uma programação diferen-
ciada, a Prefeitura procura resgatar o espíri-
to natalino na população e ajudar os setores 
que tiveram quedas durante o ano. O Natal 
Cultural traz grandes apresentações para a 
comunidade e deve movimentar o comércio 
e o Centro da cidade. 

A proposta é boa, um Natal com a tradi-
cional Casa do Papai Noel e apresentações 
artísticas pela área central, com artistas 
locais, para que a população conheça e 
prestigie. A parte de eventos e produções 
foi uma das mais afetadas na pandemia, 
desde o início estava parada, agora, com os 
casos diminuindo, a retomada já acontece 
em todo o Brasil. 

Em Irati não será diferente, os artistas 
locais vão receber para se apresentarem. 
A Prefeitura decidiu não iluminar a cidade 
com a decoração natalina, mas fazer uso 
desse recurso para investir nos artistas 
iratienses, que tiveram grandes quedas na 
arrecadação, muitos, mudaram de profis-
são.  Serão 120 apresentações remuneradas 
das mais variadas artes como músicas de 
todos os estilos, dança, teatro, personagens 
infantis trabalhando com as crianças nas 
ruas, caricaturistas, malabaristas, entre 
outros.

Tudo foi pensado em movimentar ainda 
mais o comércio, pois acontece na Casa da 
Cultura, e vai colaborar com os artistas de 
Irati. Além disso, as pessoas vão se diver-
tir nesta época do ano, e vão encontrar 
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nas ruas da cidade, pelos palcos da Munhoz 
(em frente à 4ª Regional de Saúde); palco da 
15 (em frente à Caixa Econômica); palco da 
Rua da Cidadania; palco da Vicente Machado 
(próximo à Nair Móveis Planejados); - Palco 
da 19 (próximo ao Sicoob). Não será um show 
com público, mas alguns mini palcos com os 
artistas mostrando o talento que têm. 

Muitos questionam se este é o momento 
de fazer festas, mas uma hora é preciso. As 
pessoas que trabalham com eventos foram 
muito prejudicadas na pandemia. O setor 
ficou mais de um ano parado, e os dos municí-
pios pequenos foram os que mais sofreram. A 
vacinação avança. Irati já tem 42.599 pessoas 
com o esquema completo de vacinação (duas 
doses), a dose reforço está em andamento. O 
município não registra óbito há mais de 15 
dias, e os novos casos são, em média, 5% ao 
dia. A situação está mais controlada, e é hora 
de voltar a maior normalidade possível. 

A vacina faz efeito, os casos graves tam-
bém diminuíram no município. É o momento 
de retornar as atividades festivas, as pessoas 
já buscam por diversão. Ainda precisamos 
nos cuidar, a nova variante ômicron está no 
mundo, pode chegar a Irati, por isso, as medi-
das de prevenção são essenciais, mesmo com 
a vacina como uso da máscara, álcool gel e o 
distanciamento, sempre que possível. Isso 
fará a diferença. 

Esperamos que este Natal Cultural seja 
uma luz de que tudo vai melhorar, e a pande-
mia está no fim. A retomada das festas traz 
essa esperança: de que dias melhores virão.  

A pejotização nas relações de trabalho 

A CLT em seu artigo nono esclarece o que entende por fraude, em 
especial todas as movimentações que empregadores decidem realizar 
com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei.

Se você é um empresário que acredita prosperar, tentando se 
beneficiar ou levar vantagem para se dar bem e não pagar impostos 
saiba que estará em maus lençóis quando for pilhado pela Justiça 
do Trabalho. Lá sua empresa vai pagar caro pelas aventuras ou até 
desventuras que pretendeu empenhar ao contratar alguém sem 
carteira assinada, mas exigindo que seu colaborador crie uma pessoa 
jurídica para emitir Notas Fiscais mensais e sucessivas em troca de 
pagas por serviços prestados.

As contratações de pessoal que uma empresa, por menor ou 
maior que seja, precisa para atender necessidades que passam pelo 
cumprimento de horário, habitualidade, obrigações e determinada 
experiência de acordo com a expertise do envolvido exigem carteira 
de trabalho assinada.

Não tem como fugir disso, até porque a própria legislação tra-
balhista do nosso país exemplifica esses elementos essenciais para 
formação do vínculo de emprego como mesmo diz o Art. 3º da CLT: 
“considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário”. E não se atreva a pagar para ver, porque não há 
um juiz de vara de trabalho, desembargador de tribunal ou ministro 
do TST que entenda diferente do Oiapoque ao Chuí. Todos, por mais 
modernistas ou capitalistas que sejam, são como prisioneiros no 
cárcere ao se prenderem aos ditames legais.

Ocorre que a contratação de mão de obra no Brasil resulta numa 
pancada tributária que chega a 102% segundo o DIEESE, ou seja, para 
cada empregado existe outro que como um fantasma só representa 
impostos.

Mas, não existe nenhuma mágica capaz de escapar dessa situação 
que não seja as admissões realizadas sob a égide da CLT.

Contudo, seria péssimo terminar esse artigo sem uma solução 
ou mesmo um plano B para contar com mão de obra sem morrer 
afogado em encargos sociais. Então, vamos às saídas louváveis que 
a lei nos oferece ou que de certo modo podemos utilizar para evitar 
uma colisão de frente com um caminhão de tributos bem pesados 
e inquebrantáveis.

O artigo 442-B da CLT, advindo com a Reforma Trabalhista, 
permite a contratação do autônomo se cumpridas às formalidades 
legais - com ou sem exclusividade de forma contínua ou não - que 
afasta a qualidade de empregado e abre a possibilidade da prestação 
de serviços se realizar sem CTPS assinada (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social).

Esse portal, preste bem atenção, não permite que o empregador 
submeta o prestador de serviços às condições análogas dos emprega-
dos como controle de horários, subordinação e outras características 
comuns aos que são contratados pela CLT. Na verdade a empresa terá 
um colaborador que prestará serviços com autonomia, mas com 
responsabilidade de produzir resultados e estes devem ser cobrados 
com efetividade.

Por favor, não entenda que é necessário cumprir horários para 
obter resultados. Estes podem ser alcançados por um colaborador 
que atende os interesses do negócio na medida que consiga produzir 
com liberdade as metas que uma empresa precisa para seu business.

A terceirização e contratação de temporários prevista na Lei 
13.429/17, também se transformam em viés alternativo para evitar 
admissão direta de empregados já que agora permitem que os pres-
tadores de serviço se envolvam diretamente com a atividade fim do 
contratante. Essas foram mudanças recém alcançadas com reforma 
das leis do trabalho e entendimentos do STF.

 E, sem se imiscuir com fraudes ou enfrentar imbróglios legais e 
judiciais, a contratação de pessoa jurídica é permitida sim. Mas, se a 
PJ contratada for empresa que presta serviços para outros clientes 
e emitir Notas Fiscais pulverizadas para várias outras contratantes 
e não seqüenciais ou sucessivas para um mesmo contratante.  Por 
exemplo, no caso dos profissionais de marketing ou TI (Tecnologia da 
Informação) em que a Pessoa Jurídica tenha liberdade para negociar e 
produzir para diversos clientes e até concorrentes sem a necessidade 
de se submeter aos comandos de um só interessado ou que não sejam 
dependentes econômicos de uma única fonte de renda.

Por derradeiro, consciente que empregados estarão sujeitos a 
pessoalidade, subordinação, habitualidade e remuneração sempre 
tutelados por um único empregador, desista de submeter seus cola-
boradores a abertura de uma Pessoa Jurídica para driblar a lei e abra 
seu coração para outras formas de contratação que possam oferecer 
produtividade, qualidade e eficiência com responsabilidade e liberda-
de de sorte que alcançar o sucesso seja um exercício de boa fé isento de 
qualquer risco ou imprevisto negativo para o bem dos seus negócios.

 É simples adotar o compliance nas relações de trabalho, acredite.   
 LUCIANO VIVEIROS, ADVOGADO - PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, COORDENADOR DA ACIF (NÚCLEO DE DESEN-

VOLVIMENTO DE PESSOAS E RELAÇÕES TRABALHISTAS) E CONSULTOR DE EMPRESAS.    
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Imediatamente
Os prefeitos da região mais uma vez se reuniram com o secretário de Saúde, Beto Preto, para resolver o impasse das 

consultas do Erasto. Agenda marcada pela prefeita Cleonice, presidente do CIS, reuniu os prefeitos Jorge Derbli, Celso 
Kubaski, Leandro Jasinski, Zak, Moacir Szinvelskie, Juliana Belinoski e Marcelo Leite. Acompanhado do secretário de In-
fraestrutura, Sandro Alex. Beto Preto assumiu o compromisso de resolver o problema imediatamente. Particularmente, 
acredito que vai acontecer, porque a pressão dos prefeitos está grande para que o governo destrave a burocracia. 

Terra das Cachoeiras 
O prefeito Osnei Stadler comemorou o sucesso da primeira 

edição do “Evento Terra das Cachoeiras”. Uma festividade 
voltada à população de Prudentópolis que apresentou muito 
esporte cultura e entretenimento para a população que, depois 
de um longo tempo, começa a participar de eventos abertos. 
Mas isso só foi possível devido aos baixos índices da Covid – 19. 
Segundo o prefeito Osnei, este é mais um evento que entra 
para o calendário anual de festas do município. 

Cachoeira do 
Pinho

O deputado federal 
Evandro Roman defen-
deu, junto à Diretoria da 
ANEEL, a doação da área 
onde estava a antiga usina 
hidrelétrica de Caratuva ao 
município de Irati. Com o 
objetivo de implantação de 
um projeto turístico para 
atender a toda a região. 
Tivemos o voto favorável do 
relator, o diretor Sandoval 
Feitosa e anuência do Dire-
tor Geral, André Pepitone. 
Trata-se de uma área de 
149 mil m² dos dois lados 
do rio Caratuva. Além disso, 
Roman está colocando uma 
emenda de R$ 3 milhões 
para fazer uma ciclovia e 
ampliação de estrutura no 
local, fazendo, assim, um 
grande investimento no 
turismo local. 

Colher os Frutos
O Prefeito de Rio Azul, Leandro Jasinski, ficou satisfeito com 

o resultado da Primeira Conferência da Fumicultura de Rio 
Azul. Muitos fumicultores, representantes de deputados, pre-
feitos como Abimael, de São João do Triunfo, Zak de Rebouças e 
outros representantes de entidades ligadas ao setor estiveram 
presentes. Mas as fotos foram em torno de Giovane Luiz Weber, 
que é um influenciador na internet no que se refere à cadeia 
do fumo. Segundo Jasinski, “com este evento, pretendemos um 
dia, não muito longe, começar a colher bons frutos”.

 Nada mais cretino e mais cretinizante do que a 
paixão política. É a única paixão sem grandeza, a 
única que é capaz de imbecilizar o homem.

NELSON RODRIGUES

Novo piso

O governo Ratinho Junior 
propôs PL que amplia o novo 
piso salarial para os professo-
res do estado. Ele vai sair de 
R$3.730,00 para uma jornada 
de 40 horas para R$5.545,00. 
Mais de 22 mil funcionários 
serão afetados com o piso. O 
projeto já está tramitando na 
ALEP e passou esta semana 
pela CCJ presidida pelo de-
putado Nelson Justus e tem 
como relator do projeto o 
deputado Hussein Bakri.

 

Novo Piso II
Além dos efetivos, os pro-

fessores contratados pelo 
PSS também estarão inclu-
sos. Esse novo piso equiva-
le a cerca de oito anos na 
progressão salarial de um 
professor. Ou seja, o Governo 
do Estado está antecipando o 
reajuste, oferecendo um sa-
lário que eles só receberiam 
próximo a 2030. Mas teve 
descontentes, que manifes-
taram pelo aumento de 3% 
concedido ao funcionalismo 
estadual. Os vermelhos esta-
vam fazendo uma verdadeira 
operação de guerra para 
convencer os deputados a 
não aprovar o aumento. Mas 
não funcionou. Eles querem 
um aumento maior. 

União Brasil
Aconteceu na quinta (9), 

em Curitiba, o lançamento 
oficial do partido União 
Brasil, fruto da união entre 
o PSL e o DEM. A presidência 
será sob a batuta do depu-
tado Federal Felipe Fran-
cisquini. O partido já surge 
como a maior bancada da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, com 11 deputados 
estaduais e quase 600 vere-
adores no estado. Na nossa 
região, temos Osnei Stadler, 
prefeito de Prudentópolis; 
Mauricio Bossac, vereador 
e o vice-prefeito de Inácio 
Martins, KlevinhoPerussu-
lo, dentre outros eleitos. 

13º dia 10
Com saúde econômica 

em dia, o prefeito de Inácio 
Martins dá boas notícias aos 
funcionários do município. 
Dia 10, será pago o 13º inte-
gral a todos os funcionários. 
Benato afirma que isso é 
possível pela gestão eficiente 
do dinheiro público, inje-
tando recursos no comércio 
do município para aquecer 
as vendas de final de ano. 
Benato ainda diz que a pre-
feitura deverá paralisar suas 
atividades no dia 17, mas as 
atividades essenciais como 
a saúde, permanecerão em 
atividade. 

Agradecimento
O prefeito Jorge Derbli, 

em encontro político recen-
te, agradeceu ao deputado 
Nelson Justus pelo empenho 
em viabilizar para Irati o 
“Condomínio do Idoso”. A 
obra é um marco na quali-
dade de vida para idosos que 
poderão viver com dignida-
de. Umas das obras públicas 
muito bem conceituadas. 
Em Irati, a obra está com 
mais de 60% de construção. 
Prudentópolis, que também 
recebeu a obra, já está apta 
para inauguração. 

Parceria
O secretário de Admi-

nistração de Prudentópolis, 
Emerson Rech, está animado 
com o convênio realizado 
entre a Prefeitura e o Depen. 
Através da parceria, deten-
tos podem prestar serviços 
para a Prefeitura em pin-
tura, limpeza, manutenção 
e outros. Atualmente, 10 
detentos estão prestando 
estes serviços que, além de 
reduzir a pena em um dia 
para cada três trabalhados, 
auxilia o serviço público que 
tem escassez de mão de obra.

Pesquisa
Os comentários políticos 

já apontam que a maior 
disputa no próximo ano 
eleitoral será voltada para 
o senado. Em 2022, apenas 
uma vaga será disputada 
para o Senado. Pesquisas 
apontam um bom cresci-
mento de Guto Silva na dis-
puta que tem, por outro lado, 
o atual senador Álvaro Dias. 
“Informações de cocheira” 
apontam que uma pesquisa 
realizada para consumo in-
terno mostra Guto Silva, que 
ainda é pouco conhecido, 
como candidato que cresce 
na busca do Senado. Já teria 
dois dígitos na pesquisa. Isso 
é bom para Silva e aponta 
que a disputa pela vaga do 
Senado será entre ele e Ál-
varo, no cenário atual. 

"48,7%"
De acordo com Rati-

nho Junior, o novo piso 
salarial para os profes-
sores no estado terá um 
significativo reajuste
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Irmã s Polonesas Pioneiras 
na Educaç ã o Iratiense
As Irmã s da 
Congregação 
das Filhas da 
Caridadede São 
Vicente de Paulo 
tiveram papel 
fundamental na 
educação em Irati e 
fundaram a Escola 
Estadual Nossa 
Senhora das Graç as
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NELCI ROZYSKI WOLSKI E ARILDA MOLETA

A Proví ncia de Chelmo en-
viou vá rias Irmã s da Polô nia 
para o Paraná , no total de 
12 viagens. Na sé tima, em 
1921, veio a Irmã  Helena 
Olek e, na oitava, a Irmã  
Edwirges Miketta. Elas foram 
responsá veis pela fundaç ã o 
da Escola Nossa Senhora das 
Graç as, em Irati. 

A Irmã  Helena Olek nas-
ceu em 03/03/1894, em Wr-
zesnia – Wielkopolska. Fez 
o Postulado em Chelmno 
e entrou no Seminá rio em 
22/02/1915. Chegou ao Brasil 
em 18/12/1921. 

Em 1918, ainda na Polô nia, 
apó s a Restauraç ã o da Naç ã o 
Polonesa, com grande alegria 
e com imenso amor a Irmã  
Helena foi bastante atuante 
na educaç ã o de seus alunos, 
poré m nã o hesitou em acei-
tar a solicitaç ã o em vir para 
o Brasil a convite do Mestre 
Seara. 

Já  no Brasil, em Curitiba, 
em seus primeiros anos de 
vida na Comunidade junto 
às irmã s, atuou como profes-
sora no Jardim de Infâ ncia, 
no meio das crianç as que ela 
amava muito, lembrando-
-se do passado da sua cida-
de natal, Wrzesnia, sí mbolo 
da crueldade dos ocupan-
tes alemã es, que na é poca 
martirizavam as crianç as 
polonesas que falavam em 
polonê s (lí ngua mã e), dentro 
da escola. 

Irmã  Helena Olek passou 
toda a sua longa vida junto 
à s crianç as, como professora. 

Segundo relatos de pessoas 
que a conheceram, era mui-
to amá vel, alegre, disposta, 
atraía a todos que dela se 
aproximavam. 

Pertencia à Congregaç ã o 
das Filhas da Caridade de 
Sã o Vicente de Paulo, na 
Proví ncia de Curitiba. Em 
1930, juntamente com a Irmã  
Edwirges Miketta, recebeu a 
nobre missã o de instalar uma 
escola em Irati, conforme 
solicitaç ã o dos colonos polo-
neses da cidade. 

Irmã  Helena Olek foi a 
pedra fundamental da Escola 
Nossa Senhora das Graç as, 
chegou à cidade de Irati em 
12 de agosto de 1930. Ela e 
a Irmã  Edwirges Miketta 
foram recepcionadas com 
grande festa pela populaç ã o 
na estaç ã o ferroviá ria da 
cidade. Segundo contaram 
alguns que lembram este dia 
histó rico, o trem chegou no 
fi nal de uma tarde ensolara-
da, o povo e muitos colonos 
em suas carroç as as espera-
vam e deram as boas-vindas 
com alguns presentes como 
ovos, galinhas, leite, broa, 
manteiga, entre outros. De-

pois da calorosa recepç ã o, as 
irmã s seguiram até  sua nova 
casa, pequena, de madeira, 
construí da em um terreno 
doado por José  Filipaki, ao 
lado da Igreja de Sã o Miguel. A 
fundaç ã o do Instituto Nossa 
Senhora das Graç as ocorreu 
trê s dias apó s esse momento, 
em 15 de agosto de 1930. 

A vida era muito modesta, 
sem comodidade e com pou-
cos meios de subsistê ncia; no 
entanto, com muito esforç o e 
com auxí lio do povo iratiense, 
a Irmã  Helena conseguiu 
instalar provisoriamente 
em uma construç ã o simples 
de madeira a Escola Nossa 
Senhora das Graç as, a qual 
começ ou a funcionar em 
fevereiro de 1931, com o obje-
tivo de oferecer educaç ã o aos 
fi lhos dos colonos poloneses e 
ó rfã os da cidade. 

Irmã  Helena foi Irmã  Ser-
vente da casa por muitos anos. 
Foi a primeira diretora da 
escola, onde també m lecio-
nou por diversos anos. Com 
espí rito empreendedor, dina-
mismo e perseveranç a, Irmã  
Helena Olek tornou-se nome 
de destaque na educaç ã o 
iratiense. Foi també m fi gura 
venerá vel na Congregaç ã o e 
muito respeitada pelo traba-
lho desenvolvido em benefí cio 
das crianç as e jovens de Irati. 

Em 1937, Irmã  Helena foi 
també m responsá vel pela 
edificaç ã o do pré dio onde 
passou a funcionar o Giná sio 
Nossa Senhora das Graç as, 
abrindo o curso primá rio, 

giná sio e acolheu muitos ór-
fãos. Pouco tempo depois do 
té rmino desta construç ã o, a 
irmã  foi acometida por uma 
doenç a que paralisou parcial-
mente os seus movimentos; 
entretanto, nã o estagnou a 
sua inteligê ncia e menos ain-
da a sua forç a de vontade, pois 
com auxí lio das demais irmã s 
da casa continuou trabalhan-
do na caridade e na orientaç ã o 
de jovens e aspirantes à voca-
ção religiosa. Mesmo depois 
de deposta do cargo de Irmã  
Servente, viveu ainda longos 
anos em Irati, sofrendo com 
paciê ncia, resignaç ã o e de-
pendente totalmente de outra 
Irmã , que era encarregada 
de cuidar dela. Foi muito so-
frimento, pois mesmo com 
toda dependê ncia e compro-
metimento era bem lú cida, e 
recebia sempre muitas visi-
tas, pois era muito admirada 
e querida pela populaç ã o de 
Irati que lhe tinha enorme 
apreç o e gratidã o. 

Anualmente as irmã s re-
novam seus votos no dia 25 
de març o; coincidentemente 
neste mesmo dia, no ano de 
1964, aos 70 anos, apó s ter 
abraç ado e beijado com gran-
de amor o crucifixo, Irmã  
Helena Olek faleceu rodeada 
de Irmã s e foi sepultada no 
Cemité rio Municipal de Irati. 

Outra irmã  polonesa, que 
teve grande destaque na 
cultura iratiense, sendo pre-
cursora da arte-educaç ã o 
em Irati foi a Irmã  Vitó ria 
Kuleski, conhecida por todos 
como Irmã  Gabriela Kuleska. 
Nascida no dia 11/09/1877 e 
descendente de uma famí lia 
nobre da Polô nia, o que expli-
ca seu vasto conhecimento 
em artes, resultado de uma 
educaç ã o refi nada que rece-
beu em sua terra natal. Irmã  
Gabriela veio muito jovem 
para o Brasil e dedicou toda 
sua vida ao ensino da mú sica 
e pintura na Escola Nossa 
Senhora das Graç as. 

Irmã  Gabriela tinha di-
versos talentos artí sticos e, 
por isso, tornou-se professo-
ra de mú sica, pois alé m de to-
car piano divinamente, tinha 

um ouvido muito apurado 
na identificaç ã o das notas 
musicais. Mestra de vá rias 
geraç õ es sempre com o vigor 
que se revelava na qualidade 
de seu trabalho. Algumas de 
suas alunas tornaram-se pro-
fessoras de mú sicas, entre 
elas Rosemary Lopes e Bea-
triz Hilgemberg Anchesky. 

Suas pinturas apresen-
tavam uma té cnica autoral, 
evidenciando expressã o e 
identidade artí stica pró pria, 
revelada em alguns quadros 
que ainda se encontram na 
casa das Irmã s e na Escola 
Municipal Irmã  Helena Olek. 

Segundo relatos de ex-
-alunas de Irmã  Gabriela, ela 
usava há bito bem longo, era 
magra, alta com um porte 
elegante, falava baixinho 
e revezava sua vida entre o 
piano, as telas, as oraç õ es e as 
aulas que ministrava. A sala 
que trabalhava, conforme 
relata sua ex-aluna Beatriz, 
na revista do Centená rio 
“Irati, teu nome é  mú sica”, 
do professor José  Maria Or-
reda. Era muito organizada, 
com vá rios armá rios, num 
canto tinha uma mesa enor-
me cheia de telas, tintas e 
pincé is! Na parede central, 
o piano com arandelas nos 
cantos para iluminar as par-
tituras. 

A Irmã  Gabriela faleceu 
em Irati, terra que adotou e 
amou, no dia 04/10/1972, e 
foi sepultada no jazido das 
Irmã s no Cemité rio Munici-
pal de Irati. 

Outras irmãs são lembra-
das pelo excelente trabalho 
que também tiveram junto 
à Escola N. S. das Graças. En-
tre elas, Irmã Emília Obrzut, 
Marta Flizikowski, Aniela 
Blonkowska (Angela), Ve-
rônica Nowwak, Alfreda 
Zinkiewicz (Vicência), Miche-
lina Zavilinski, Emília Dybas, 
Apolônia Fauat e Magadalena 
Rugiski.

Todas juntam-se ao grupo 
dos mestres pioneiros na edu-
cação em nosso município, 
lembradas nas comemora-
ções dos 150 Anos da Imigra-
ção Polonesa ao Paraná.
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Irmã Helena Olek, 1ª Superiora da Colégio N. Sra. das Graças - 1930

Irmãs Helena Olek (1ª em pé da esq/dir) Gabriela Kuleska (1ª sentada da esq/dir)
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AMANDA BORGES

No domingo 
(12),  ocor-
r e  a  C a -
m i n h a d a 
Francisca-

na, na qual fiéis partirão 
em prece da comunidade 
São Francisco, em Irati, 
com destino à UNICEN-
TRO. A caminhada come-
çará às 6h e tem previsão 
de chegada às 9h30 na 
universidade. O trajeto 
percorrido será de 7km, e 
haverá meditação da pa-
lavra e coleta de lixo des-
cartado nas ruas. Após a 
chegada, será rezada a 
missa na universidade, 
às 10h.

“Será um retiro pes-
soal em preparação da 

IRATI

Caminhada Franciscana reunirá fiéis no 
domingo (12) para orações e coleta de lixo
Trajeto escolhido 
terá 7km e iniciará 
na comunidade São 
Francisco rumo à 
UNICENTRO

espera do Natal de Jesus! 
Rezamos pela paz! Vamos 
recolhendo o l ixo pelo 

caminho, fazer orações e 
pedindo paz, força e co-
ragem para superarmos 

os desafios que o ano de 
2022 nos espera”, conta 

Vanderlei Kawa, um dos 
organizadores da cami-
nhada. 

O evento ocorria anu-
almente,  mas teve que 
s e r  i n t e r r o m p i d o  e m 
2020, buscando atender 
as medidas de contenção 
da pandemia. “Vamos em 
oração,  agradecendo a 
vida dos irmãos e fami-
l iares  que conviveram 
com todos nós e perde-
ram a vida diante desta 
pandemia”, compartilha 
Kawa. “Acreditar na vida 
e nos fortalecermos no 
Cristo  menino que re-
nasce em cada coração 
d e  s e u s  f i l h o s  d e  f é ” , 
completa.

Os caminhantes fazer orações e agradecimentos em todo o percurso, além da coleta de lixo descartado nas ruas

AMANDA BORGES

A população de Teixeira 
Soares pôde realizar uma sé-
rie de cursos disponibilizados 
sem nenhum custo graças a 
uma parceria entre a Prefei-
tura, Agência do Trabalhador 
e SENAI.Os cursos iniciaram 
no mês de dezembro e tem 
como principal objetivo a 
formação e capacitação dos 
teixeirasoarenses para o mer-
cado de trabalho.

A iniciativa teve início na 
primeira semana de dezem-
bro, com o curso de Inclusão 
Digital, que ainda acontece. 
Além dele, de Operador de 
Empilhadeira tem previsão 
de início no dia 11 de dezem-
bro. Já existe uma programa-
ção para dar continuidade ao 
projeto no ano de 2022.

De acordo com o prefeito 

OPORTUNIDADE

Cursos gratuitos são ofertados 
à população de Teixeira Soares
Prefeitura, Agência 
do Trabalhador 
e SENAI são os 
responsáveis pela 
iniciativa

do município, Lula Thomaz, 
Teixeira Soares “tem feito 
um trabalho muito bacana 
em relação a qualificar mão 
de obra. Diversos cursos estão 

sendo implantados para que, 
num futuro muito próximo, 
possamos integrar pessoas no 
mercado de trabalho, através 
de uma mão de obra eficaz, 

eficiente e qualificada. Enten-
demos que isso não é despesa 
e, sim, investimento”.

Além disso, a o prefeito 
compreende que “Teixeira 
Soares precisa e deve oferecer 
mão de obra qualificada para 
o nosso comércio, bem como 
para a indústria existente e 
as que virão investir no mu-
nicípio. Existe um caminho: 
seguir em frente. E vamos em 
frente que é pra frente que se 
anda”, completa Lula.

Fabielly Costa de Oliveira, 
Gerente da Agência do Traba-
lhador e idealizadora do pro-
jeto, explica que a ideia surgiu 
a partir de uma demanda da 
população. Ela conta que a 
maior parte das pessoas ca-
dastradas na agência tinham 
dificuldade em encontrar 
uma oportunidade, devido 
à falta de capacitação. Dian-
te disso, Fabielly conta que 
entrou em contato com a 
prefeitura e SENAI, que se 
organizaram a fim de desen-
volver maneiras de ofertar os 
cursos à população.

“Eu fico muito honrada e 
feliz em poder fazer parte de 

tudo isso. Por que eu sei da 
necessidade e sei que muita 
gente precisa. E muita gente 
só precisa que acreditem ne-
las, que deem esse empurrão. 
Acho que estou no lugar certo, 
na agência do trabalhador!”, 
conta Fabielly.

Em 2022, haverá cursos 
de Operador de Processo de 
Produção, em janeiro, e Elétri-
ca Residencial, em fevereiro. 
Os períodos para inscrição 
e início das aulas ainda não 
foram definidos, mas serão 
divulgadas nas redes sociais 
da Prefeitura. Além disso, 
para se inscrever ou em caso 
de dúvidas, os candidatos 
devem entrar em contato 
diretamente com a Agência 
do Trabalhador do municí-
pio, através do telefone (42) 
3460-1541.

Cursos foram desenvolvidos visando a capacitação da população
“Entendemos 
que isso não é 
despesa e, sim, 
investimento!” 

 LULA THOMAZ
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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

AMANDA BORGES, COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

O Centro de Eventos de 
Prudentópolis sediou a pri-
meira edição do Evento Terra 
das Cachoeiras, promovido 
pela Prefeitura do municí-
pio. A festa ocorreu no fim 
de semana (3, 4 e 5) e, com o 
propósito de impulsionar a 
economia local, houveram 
feiras de artesanato, exposi-
ções de carros antigos, shows 
com artistas locais, corridas de 
Kart, entre outras atividades 
esportivas, artísticas e gastro-
nômicas.

O prefeito do município, 
Osnei Stadler, diz que o obje-
tivo do evento foi marcar a re-
tomada das festividades com 
maior quantidade de público, 
tendo em vista o afrouxamen-
to nas medidas de prevenção à 
COVID-19. “Trazer também os 
eventos esportivos e trazer ao 
público de volta essa alegria. 
Superou muito as expecta-
tivas.  O público aderiu e já 
estão pedindo mais eventos 
nesse modelo aqui para Pru-
dentópolis”. 

Emerson Rech, secretário 
de Administração do muni-
cípio, afirma que o sucesso 
do evento superou as expec-
tativas dos organizadores. 
“Foi bem mais do que a gente 
imaginava. Gostamos de ver, 
o pessoal aderiu, tanto o co-
merciante como o pessoal que 
veio visitar”. Rech explica que, 
além das atrações culturais, a 
festa procurou incentivar a 
presença de comerciantes no 
evento através da gratuidade 

FESTIVIDADE

“Evento Terra das Cachoeiras” marca 
retomada dos eventos em Prudentópolis
Primeira edição 
aconteceu no fi m 
de semana (3, 4 e 
5) e teve atrações 
esportivas, artísticas 
e gastronômicas

no aluguel nos stands da expo-
sição. Tendo em vista o êxito, 
o secretário afi rma que a fes-
tividade Terra das Cachoeiras 
é a primeira edição de muitas 
que virão.

SHOWS
Um grande destaque na 

programação do evento fora-
mos shows, já que eram reali-
zadas apresentações diferen-
tes a cada uma hora. O prefei-
to explica que a remuneração 
dos artistas (que ocorreu por 
meio da Lei Aldir Blanc) foi um 
aspecto muito importante, já 
que serviu de incentivo para 
apresentação dos músicos e, 
consequentemente, a vinda 
do público.

Sobre o apoio da Prefeitura 
nas apresentações artísticas, 
um dos integrantes da banda 
Garotos do Gaitaço, Ricardo 
Palczuk, compartilha: “é uma 
sensação muito gratifi cante 
receber o apoio da Prefeitura 

do município, pessoal da Se-
cretaria da Cultura também é 
muito atencioso com a gente. 
É esse apoio que os grupos 
precisam, os artistas locais, os 
comerciantes. Foi uma festa 
que superou as expectativas”. 
E completa “f iquei muito feliz 
em fazer parte da animação 
do evento”.

ESPORTE
As atividades esportivas 

também foram motivo da 
vinda de competidores e es-
pectadores para a cidade. Os 
amantes do esporte puderam 
prestigiar o passeio ciclístico, 
a corrida de Kart, a competi-
ção de Velocross e a Corrida 
Rústica. Também houveram 
exposições de veículos antigos 
e de motocicletas.

Rodrigo, participante da 
corrida de motocross, diz que 
o trajeto escolhido para rea-
lização da prova não era dos 
mais simples para os pilotos, 

mas que valeu a pena a parti-
cipação. Com relação à estru-
turação do evento, ele diz que 
estava “bem organizado”.

TRADIÇÃO
Alguns stands de artigos 

de arte que valorizam a cul-

O evento Terra das Cachoeiras superou as expectativas da organização com relação a participação do público

A corrida de Kart foi um dos destaques na programação de atrações esportivas do evento

R
ep

ro
du

çã
o 

Fa
ce

bo
ok

R
ep

ro
du

çã
o 

Fa
ce

bo
ok

“É esse apoio que os grupos pre-
cisam, os artistas locais, os comer-
ciantes. Foi uma festa que superou 
as expectativas” 

RICARDO PALCZUK, INTEGRANTE DA BANDA GAROTOS DO GAITAÇO

tura da imigração regional 
também compuseram a lista 
de opções de compra para os 

visitantes. Um dos produtos 
comercializados na festa fo-
ram as tradicionais Pêssankas. 
A confecção das peças tem 
origem ucraniana e Marta 
Muzeka, artesã local e des-
cendente da nacionalidade, 
vendia pêssankas na festa. 
Ela explica que cada uma tem 
seu signifi cado próprio e cada 
traço simboliza algo diferente. 
Além disso, pela tradição, “se 
você ganhar uma pessânka 
você tem sorte, ou se pessoa 
receber de você, ela tem sorte”, 
explica Marta.

Além das Pessânkas, tam-
bém foram comercializados 
produtos com a técnica de pin-
tura Petrikiuka. Ela consiste 
em uma estampa com traços 
precisos e muito bem delinea-
dos, conforme explica a artesã 
e professora de pintura Maris-
tela Polla. Ela e mais dois alu-
nos, Luiz Carlos Ferraz e João 
Pedro Dobrovolski, expunham 
e vendiam diversos tipos de 
produtos com desenhos no 
estilo Petrikiuka.Dobrovolski 
conta que seus artesanatos 
são feitos a partir do rea-
proveitamento de materias 
inutilizados. Como exemplo, 
para confecção de uma das 
peças expostas, moldada em 
formato de barco, foi utilizada 
uma viga de madeira. “Eu uso 

pedaços de arame, pedaços de 
madeira, o que eu acho que 
combina com a peça”. 
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ASSESSORIA ACIAI

A Campanha Natal de 
Prêmios 2021 da Aciai já 
movimenta o comércio 
iratiense neste fim de 
ano, a promoção iniciou 
no dia 15 de novembro e 
prossegue até o dia 15 de 
janeiro de 2022. Ao todo, 
64 empresas participam 
da Campanha,  que irá 
distribuir 2.104 prêmios, 
somando um valor total 
de R$ 84.175,00.

“ E s s e  é  o  m o m e n t o 
m a i s  e s p e c i a l  d o  a n o 
para todos nós e para o 
c o m é r c i o  n ã o  p o d e r i a 
ser diferente, é o ápice 
das vendas no ano para 
as empresas, as expec-

PRÊMIOS 

Campanha Natal da Aciai irá distribuir 
mais de R$ 84 mil em vales-compra
Ao comprar 
no comércio 
participante, os 
clientes concorrem 
a vales de R$ 25, 
R$ 50 e R$ 100 

tativas são positivas. A 
Campanha Natal de Prê-
mios é uma oportunida-
de para que as empresas 
valorizem seus clientes 
e também ampliem suas 

vendas, por que quem ga-
nha um vale sempre aca-
ba gastado mais no que o 
valor ganho”, destaca o 
presidente da Aciai, Elias 
Mansur.

CAMPANHA NATAL 
DE PRÊMIOS

Os prêmios são ins-
tantâneos, logo ao fazer a 
compra o cliente já recebe as 
raspinhas e sendo premiado 
já poderá trocar o valor (em 
prêmios ou descontos) na 
empresa onde fez a compra. 
Serão três prêmios dispo-
níveis de R$ 25, R$ 50 e R$ 
100. O prazo para troca dos 
prêmios instantâneos será 
até dia 31 de março de 2022.

Acompanhe todas as no-
vidades no site www.aciai.
org.br ou nas redes sociais 
da aciai.irati.

CONCURSO DE 
DECORAÇÃO NAS 

EMPRESAS
Este ano, a Aciai em par-

ceria com a Prefeitura de Ira-
ti, também vai realizar o Con-
curso de Decoração de Natal, 
sendo a Aciai responsável 
pela categoria Empresas e 
a Prefeitura, as residências. 
As empresas participantes 
estarão concorrendo a cinco 
prêmios de R$ 1 mil.

“O objetivo é envolver 
toda a comunidade num sen-
timento natalino, realmente 
de renascimento para um 
novo ano que virá”, comenta 
o presidente da Aciai. 

A categoria Empresas 
contemplam o Comércio, a 
Indústria e Serviços. Para 
participar não é preciso fazer 
nenhuma inscrição, todas as 
empresas associadas ou não 
associadas que estiverem 
decoradas já estarão parti-
cipando.

Entre os dias 20 a 23 de 
dezembro, uma comitiva irá 
avaliar as decorações pelas 
empresas na cidade. E, no 
dia 28 de dezembro haverá 
a entrega à cinco empresas 
que tenham feitas as me-
lhores e mais criativas 
decorações de Natal, cada 
empresa irá receber R$ 1 
mil. 

S ã o  p a t r o c i n a d o r e s 
desta ação as Cooperati-
vas Sicredi, Siccob Sul, 
Sicre di  Canoinhas e  a 
Cresol.
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ESTHER KREMER

As festivida-
des natali-
nas em Im-
b i t uva  c o -
m e ç a m  n a 

quarta-feira (15), às 19h, 
com a chegada do Papai 
Noel na Praça Matriz San-
to Antônio. O local já está 
enfeitado com o Casinha 
do Papai Noel e também 
com um presépio em ta-
manho real. O jardim da 
praça está completamen-
te iluminado e preparado 
para receber o público 
imbituvense.

A avenida principal 
t a m b é m  f o i  e n f e i t a d a 
com guirlandas e algu-
mas luminárias, mas a 
principal atração da cida-

COMEMORAÇÃO

Festividades de Natal começam 
na quarta-feira (15) em Imbituva
A principal atração 
será um presépio 
em tamanho real

de será na Praça Matriz. 
Os  eventos  aconte cem 
também como forma de 
incentivar o comércio na 
cidade.

No dia 21 de dezembro, 
o  calendário  está  pre-
parado para as crianças 
do município, onde terá 
o Papai Noel e também 
a  c h e g a d a  d o  P a l h a ç o 
Picolé para divertir  os 
pequenos.

No dia 22 de dezembro, 
o palhaço estará fazen-
do apresentação para a 
terceira idade e a Banda 
M a r c i a l  A b í l i o  B a s t o s , 
reativada pelo prefeito 
Celso Kubaski, fará apre-
sentação com canções na-
talinas para abrilhantar 
a noite. 

A secretária de Assis-
tência Social e primei-
ra-dama do município, 
Cleide Kubaski, comen-
tou sobre a programação 
natalina. “Meu objetivo 
principal  este  ano é  o 
presépio, estamos fazen-

do ele em tamanho natu-
ral, o mais real possível, 
quero que as pessoas se 
s intam acolhidas  pelo 
sentimento do nascimen-
to de Jesus”, disse.

Cleide explicou que o 
objetivo deste ano é cons-
cientizar as crianças que 
o Natal não é apenas pre-
sentes e, sim, o nascimen-
to de Jesus, o sentimento 
de solidariedade e o amor 
a o  p r ó x i m o .  “ E s t a m o s 
construindo um presépio 
porque acreditamos que 
é desta forma que vamos 
ter corações mais sensí-
veis e o espírito natalino 
mais presente neste final 
de ano”, concluiu. 

 A Casinha do Papai Noel ficará na Praça Matriz Sto. Antonio
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“Vai ser algo 
grandioso, com 
certeza, o maior 
presépio da 
nossa região” 

CLEIDE KUBASKI
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A doença do refluxo gas-
troesofágico é muito frequen-
te nos adultos, que ocorre 
quando o refluxo do conteúdo 
gástrico para o esófago ul-
trapassa os valores normais, 
causando sintomas ou danos 
no esôfago.

A passagem de conteú-
do gástrico para o esôfago 
ocorre em todos os indiví-
duos, em pequenas quanti-
dades e várias vezes ao dia. 
É um fenômeno normal que 
não causa sintomatologia 
ou danos. Quando falham 
os mecanismos de defesa do 
organismo, esses episódios 
tornam-se mais frequentes e 
importantes, causando então 
sintomas e complicações. É 
particularmente nocivo o 
refluxo noturno, pois tende 
a permanecer mais tempo 
em contato com a mucosa do 
esôfago.

REFLUXO 
GASTROESOFÁGICO - 

SINTOMAS
Na doença do refluxo gas-

troesofágico, os sintomas 
mais frequentes são os se-
guintes:

• Pirose retroesternal 
- sensação de queimadura no 
tórax, por trás do esterno, que 
pode estender-se do abdómen 
até à garganta;

• Regurgitação – apa-
recimento de alimentos na 
boca, não provocado por vô-
mito. Manifestando-se sobre-
tudo de noite pelo apareci-
mento de mancha de líquido 
acastanhado no travesseiro;

• Disfagia – dificuldade 
em engolir certos alimentos, 
que pode ser acompanhada 
por dor.

Para além destes sinto-
mas, mais frequentes, podem 

ESÔFAGO

O que é refluxo gastroesofágico?
Está doença é mais 
comum em adultos 
e pode causar graves 
danos no esôfago

ocorrer outros, que podem 
ser difíceis de associar a esta 
doença:

• Rouquidão persisten-
te;

• Tosse irritativa;
• Azia;
• Dores de ouvidos;
• Crises asmatiformes 

(sibilos e falta de ar);
• Halitose (mau hálito);
• Desgaste do esmalte 

dos dentes;
• Dor torácica, difícil de 

distinguir de dor de origem 
cardíaca.

 CAUSAS
Em algumas situações a 

causa da doença não se con-
segue definir. A presença de 
uma hérnia de hiato é uma 
das causas mais frequentes 
de doença de refluxo. Outras 
causas podem ser a ausência 
de motilidade do esôfago, 
algumas doenças sistémicas, 
como a esclerodermia, ou 
obstáculo ao esvaziamento 
do estômago, como ocorre na 
estenose pilórica, provocada 
por doença ulcerosa.

 DIAGNÓSTICO
Nos casos mais típicos, 

o médico pode fazer o diag-
nóstico com facilidade, base-
ado apenas nos sintomas do 

doente. Contudo em muitos 
casos é necessário um estudo 
aprofundado. Esse estudo 
pode exigir:

• Endoscopia digestiva 
alta;

• Estudo radiológico 
contrastado esófago-gastro-
-duodenal;

• Manometria esofági-
ca;

• pHmetria esofágica 
ambulatória de 24 horas.

COMPLICAÇÕES
Na maioria dos casos a do-

ença causa apenas perturba-
ção mais ou menos grave na 
qualidade de vida do doente. 
Contudo, se for maltratada, 
pode originar complicações 
muito graves como úlcera 
do esôfago, estenose (aperto) 
do esôfago e alterações que 
podem conduzir ao cancro 
do esôfago.

TRATAMENTO
Os objetivos do tratamen-

to são o controle dos sinto-
mas, a cura da esofagite e 
evitar a ocorrência de compli-
cações graves. A maioria dos 
casos responde bem a trata-
mentos simples, baseados na 
alteração do estilo de vida e 
redução da secreção ácida do 
estômago. Em alguns casos 

só a cirurgia pode resolver a 
doença.

Mudança de estilo de vida 
e alimentação:

• Emagrecimento (se 
existir obesidade);

• Na dieta deve evitar 
alimentos como o chocolate, 
sumos de laranja ou limão, 
café, hortelã;

• Fazer refeições pe-
quenas e frequentes;

• Não comer 3 horas 
antes de ir para a cama;

• Dormir com a cabe-
ceira da cama levantada.
MEDICAÇÃO – USO DE 

MEDICAMENTOS
Podem ser usados me-

dicamentos ou remédios 

que reduzem ou inibem a 
secreção de ácido no estô-
mago: os inibidores dos 
recetores H2 (cimetidina, 
famotidina, etc) ou mais 
frequentemente os inibi-
dores da bomba de protões 
(IBP) (omeprazol, lanzopra-
zol, pantopazol, esomepra-
zol…). Podem ser, ainda, 
usados antiácidos.

CIRURGIA 
DE REFLUXO 

GASTROESOFÁGICO
Em alguns casos a cirur-

gia é a opção mais conve-
niente. A cirurgia pratica-
-se sobretudo nos doentes 
mal controlados com trata-
mento médico, nos jovens, e 
nos doentes que aparecem 
já com complicações. No 
entanto só após avaliação 
cuidada e fundamentada 
por exames auxiliares, o ci-
rurgião poderá aconselhar 
uma operação.

PROGNÓSTICO
A maioria dos doentes 

reage bem às medidas sim-
ples atrás indicadas, mas 
poderá necessitar de trata-
mentos de longa duração.

Os doentes que necessi-
tam de operação, em geral 
apresentam grande melho-
ria dos sintomas e redução 
do risco de complicações.

No entanto, todos os do-
entes com doença de reflu-
xo gastroesofágico devem 
ser regularmente seguidos 
pelo seu médico assistente 
para ajuste de terapêutica 
e vigilância da ocorrência 
de complicações.
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Quando falham os mecanismos de defesa, os refluxos tornam-se mais frequentes causando complicações
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O espírito natalino está 
de volta a Irati e a popula-
ção poderá acompanhar 
uma grande programação 
no Natal Cultural idealiza-
do pela Prefeitura, que co-
meça a partir de segunda-
-feira (13). No sábado (11), 
acontece o lançamento 
oficial com a chegada do 
Papai Noel e abertura da 
Casa, que este ano será na 
Casa da Cultura. 

A Casa foi preparada 
para receber os visitantes, 
e uma decoração ilumi-
nada de Natal espera a 
comunidade iratiense, em 
um espaço temático. Além 
disso, a parte externa foi 
enfeitada e ficará o pre-
sépio e demais adereços 
natalinos. O Papai Noel 
atenderá as crianças em 

IRATI

Festividades Natalinas começam 
neste sábado (11) na Casa da Cultura 
Novidade este 
ano está nas 
apresentações 
artísticas no Centro 
do município. 
Atividades vão até 
os dias 23 e 24 de 
dezembro

 “É um Natal Cultural. Mistura-se a 
música, a arte e a magia natalina”

ALFREDO VAN DER NEUT

uma tenda em frente à 
Secretaria de Cultura. 

O Natal Cultural de Ira-
ti irá envolver também 
apresentações artísticas 
no município, e deve mo-
vimentar o comércio nes-
te fim de ano. O prefeito 
Jorge Derbli, que idealizou 
este novo formato de Na-
tal, explica que o municí-
pio quis envolver aspectos 
econômicos, culturais e 
afetivos. “Juntamente com 
a Aciai (Associação Comer-
cial e Industrial de Irati), 
estávamos pensando em 
alternativas para promo-
ver o movimento do nosso 
comércio no fim do ano. A 
mudança da Casa do Papai 
Noel para a Casa da Cultu-

ra já proporcionará maior 
circulação de pessoas no 
centro da cidade”. 

A ideia do Natal Cul-
tural de Irati  é, além de 
movimentar o comércio 
e prestigiar os artistas 
locais, uma forma de reto-
mar as festas e eventos no 
município, que estavam 
paradas devido à pande-
mia. Agora, com alto índice 
de vacinação e a diminui-

ção nos casos, a Prefeitura 
procurou preparar uma 
festa para a população res-
gatar o espírito natalino. 
“Se Deus quiser, este Natal 
será iluminado não apenas 
pela data, mas que Ele pos-
sa dar um fim a pandemia 
e a gente possa voltar a 
normalidade”,  observa 
o secretário de Cultura 
de Irati, Alfredo Van der 
Neut. Ele também agrade-
ce todos que ajudaram na 
decoração e preparação do 
Natal.  

Para a visitação no es-
paço, será obrigatório o 
uso de máscara e haverá 
uma ordem para entrada 
mínima de pessoas, para 
não haver aglomerações 

no local. 
ABERTURA 

A abertura oficial da 
Casa do Papai Noel acon-
tece neste sábado (11), a 
partir das 19h. Haverá 
um palco com apresenta-
ções de músicas natalinas 
ou do gênero. E os corais 
Arcanjo Miguel  e Gau-
deamus in Domino farão 
apresentações em frente 
ao Clube do Comércio. O 
prefeito fará a entrega da 
chave ao Papai Noel para 
iniciar as festividades. 
Também, um sacerdote 
fará uma bênção, para 
lembrar o nascimento de 
Jesus. 

APRESENTAÇÕES 
ARTISTÍCAS 

Este ano, a novidade 
fica por conta dos cinco 
mini palcos montados em 
várias ruas de Irati, em 
que artistas do município 
irão se apresentar e mos-
trar o talento. Serão 120 
apresentações em diver-
sas artes como músicas 
de todos os estilos, dança, 
teatro, personagens in-
fantis trabalhando com 
as crianças nas ruas, cari-
caturistas, malabaristas, 
entre outros. “São artes 
diferentes, e tenho certeza 
que o pessoal vai gostar 
e participar bastante do 
nosso Natal”,  comenta 
a secretária de Comuni-
cação de Irati, Fernanda 
Pereira. 

Os mini palcos ficarão 
nas calçadas, e ocuparão 
algumas vagas de estacio-
namento, mas as pessoas 
e carros poderão circu-
lar tranquilamente pelas 
Ruas. A Guarda Municipal 
e o Iratran farão a sinali-
zação.  

Os palcos serão: - Palco 
da Munhoz (em frente à 
4ª Regional de Saúde); - 
Palco da 15 (em frente à 
Caixa Econômica); - Palco 
da Rua da Cidadania; - 
Palco da Vicente Machado 
(próximo à Nair Móveis 

Planejados); - Palco da 19 
(próximo ao Sicoob). “O 
objetivo é movimentar 
o comércio e, ao mesmo 
tempo, com as atrações, 
voltar o setor de artes, a 
parte cultural de Irati, 
porque o pessoal dessa 
área ficou em situação 
complicada por causa da 
pandemia. Queremos que 
o espírito natalino seja 
novamente despertado”, 
comenta Fernanda. 

De acordo com Alfredo, 
todos os artistas que vão se 
apresentar irão receber, 
e o prefeito Jorge e a vice 
Ieda Waydzik optaram 
por mudar o investimen-
to para que os artistas 
possam ter algum ganho. 
“Ao invés de gastar com 
iluminação, e talvez não 

conseguisse fazer na ci-
dade toda, esse recurso 
será destinado às apre-
sentações, para os gru-
pos poderem, depois de 
passar alguns meses com 
dificuldades, por causa da 
pandemia, ganharem um 
pouco neste fim de ano”.  

As atividades cultu-
rais acontecerão todas as 
noites, do dia 13 ao dia 
24 de dezembro, a partir 
das 19h, exceto no dia 19 
(domingo), que será das 
16h às 20h, e do dia 24 

 “Queremos que as 
pessoas voltem a 
sorrir. E acredito 
que com a pro-
gramação toda a 
cidade, e o público 
da região, vão 
gostar bastante 
de participar do 
nosso Natal”. 

FERNANDA PEREIRA

(sexta-feira), que será das 
09h às 12h.
CONCURSO DE MINI 

PRESÉPIO 
Este ano, a Prefeitura 

lançou um concurso de 
mini presépio. Mais de 20 
pessoas já se inscreveram, 
há crianças e idosos par-
ticipando. Quem escolhe o 
vencedor é o público, que 
poderá votar quando visi-
tar a Casa do Papai Noel. A 
ideia da Prefeitura é algo 
simples e artesanal, que 
expresse a criatividade. 

Casa da Cultura se transformará na Casa do Papai Noel no Natal de Irati, a partir de sábado

 Decoração temática de Natal está preparada em Irati 

Parte externa da Casa da Cultura também está enfeitada 
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Encanto Burguer e Do-
ces – Hamburgueria, pas-
telaria e confeitaria

Adriana Petreski- Se-
cretária da educação

Airton Rigo Morreto – 
Secretário da Agricultura

Cristina Maria Schvai-
dak – Secretária da Saúde

Daiane Mello Azevedo – 
Optometrista 

Jair Boni – Político Ghessi Bucco Jasinski – 
Primeira-Dama

Hussein Bakri – Deputa-
do estadual 

José Ambrozio Zem – 
Chefe de gabinete 

Josiane Kroin – Estúdio 
fotográfi co e fotografi a 

Leandro Jasinski – Pre-
feito

Fabio Souza – Repórter 
policial e jornalista

Rita Boni – Vereadora Taciano Sumarcz – ge-
rente de banco

Tais Vieira – locutora 
popular

2k Colina Chopp – Cho-
peria 

Atena – escritório de 
engenharia

Folha de Irati – Jornal 
local e regional

Marcelo Junior – locutor 
esportivo 

Sergio Soriane – Repór-
ter policial

Agropecuária Ideal – 
Marca mais lembrada

Solange Borges – aten-
dente de farmácia

Greenred- Escola de in-
formática e idiomas

Clemente Bahniuk – 
empresário 

Organizadores do evento 
com a personagem Narcisa

OPINIÃO PÚBLICA

Ângulo Pesquisa anuncia melhores 
do ano em Rio Azul, Rebouças e Mallet
O evento aconteceu 
em Rio Azul, no 
último sábado (4)

NILTON PABIS

O instituto Ângulo Pes-
quisas anunciou os vence-

dores do premio "Qualidade 
Profi ssional e Empresarial de 
2021" escolhido pela opiniâo 
publica nos municipios de 
Rio Azul, Rebouças e Mallet. 

O evento contou com cer-
ca de 400 pessoas que foram 
recepcionadas no Centro 
de Eventos Martins, em Rio 

Azul. Para apresentar os pre-
miados, o instituto trouxe o 
humorista Tiago Barmabé 
que interpreta a persona-
gem Narcisa do programa 
Eliana do SBT. 

A Ângulo Pesquisas está 
há 24 anos no mercado sob 
a direção de Fábio Junges 

que diz a importancia de 
proporcionar eventos que 
descontraiam a população 
neste momento. 

Os demais participantes 
estarão no site folhadeirati.
com.br que poder se aces-
sado através do QRCODE ao 
lado.
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Aconteceu em Rio Azul a 1ª 
Conferência de Fumicultura, 
em que mais de 500 produ-
tores participaram de várias 
cidades do estado para discu-
tir sobre o futuro do tabaco, 
preço, forma de negociação 
e os próximos passos para 
que o produto não perca a 
importância. O evento reuniu 
autoridades locais e represen-
tantes de deputados estaduais 
e federais.  

Após os discursos, os pro-
dutores tiveram palestras com 
equipe da FAEP, que comentou 
sobre as negociações, da Copel 
sobre as quedas de energia, 
e Afubra sobre a cultura do 
tabaco entre outros assuntos. 
A principal reivindicação dos 
fumicultores é na negociação 
do tabaco.

O grande número de pro-
dutores que participaram do 
evento chamou a atenção, 
pois mostrou a união dos 
agricultores para solucionar 
os problemas que eles têm. De 
acordo com o prefeito Leandro 
Jasinski, a Prefeitura defende 
o produtor e era uma promes-
sa de campanha promover 
esses eventos, pois a fumicul-
tura movimenta a economia 
de Rio Azul. São mais de 2.500 
famílias que trabalham com o 
tabaco. O município é o segun-
do maior produtor do Paraná. 

“Temos uma grande obri-
gação de defender e a pro-
moção dessa conferência é 
muito importante. Reunimos 
representantes de vários de-
putados, prefeitos da região, 
da Afubra, representantes de 
algumas empresas, da Copel, 
para discutir, junto com o 
agricultor, o que pode ser me-
lhorado para chegar a um en-
tendimento comum, porque 
o nosso produtor sofre muito. 
Não é fácil plantar fumo e na 
hora que mais precisa, que é 
quando vai vender, não tem o 
valor merecido. É para chegar 
nesses entendimentos que 
pensamos nessa conferência”, 
explica Jasinski. 

O evento contou com a 
participação do fumicultor e 
criador de conteúdo, Giovane 
Luiz Weber, do Rio Grande 
do Sul, ele tem voz ativa na 
internet sobre o tabaco e tem 
mais de 300 mil seguidores no 
Facebook, com a página “Fu-
micultores do Brasil”, em que 
destaca a vida no campo de 
forma informativa aos agri-
cultores e com bom humor. 
Para ele, a conferência foi im-
portante para mostrar a força 
da classe e a discussão com os 
políticos pode trazer efeitos 
satisfatórios. “O fumicultor 
não tem por onde começar, 
não tem essa oportunidade, 
mas o evento foi importante 
para a nossa profi ssão”, des-
taca Weber. 

O vereador e também fu-

UNIÃO

Cerca de 500 agricultores participam da 1ª 
Conferência de Fumicultura de Rio Azul
Evento discutiu sobre 
a cultura e o futuro 
do tabaco em toda a 
região e no Paraná 

micultor, Felipe Cheremeta, 
discursou no evento e comen-
ta que a Conferência deve 
gerar resultados positivos. 
“Acredito que o evento foi 
em grande proporção. Isso 
demonstra a união, a preo-
cupação dos produtores com 
tudo que está acontecendo, As 
empresas que não se fi zeram 
presentes aqui, ela terão que 
passar a olhar esses eventos 
com outros olhos”, disse. Che-
remeta ainda comenta que o 
custo de produção aumentou 
e já existe uma diminuição na 
área plantada, além disso, os 
jovens não querem mais fi car 
no campo, e isso precisa ser le-
vado em conta.  “Sem fumicul-
tores não vai haver empresas, 
não terá o que comprar”. 

Produtores de todas os mu-
nicípios da região estiveram 
presentes, e de cidades próxi-
mas como São João do Triunfo, 
o maior produtor de tabaco do 
Paraná, Lapa, Palmeira, União 
da Vitória, Paranaguá, Ponta 
Grossa, e Irinópolis de Santa 
Catarina e Santa Cruz, do Rio 
Grande do Sul. 
NEGOCIAÇÃO DO TABACO 

A principal reivindicação 
dos fumicultores é na negocia-

ção do tabaco. Em Rio Azul, os 
agricultores esperam por dois 
anos resoluções com a fumi-
cultura. O produtor do muni-
cípio, José Natal, comenta que 
o fumicultor precisa ter voz 
ativa na negociação, pois não 
estão satisfeitos com o preço 
pago pelas empresas e não 
conseguem negociar. “Era 
preciso essa conferência 
para mostrar a nossa união. 
O produtor está desacorçoa-
do com que está acontecen-
do com a fumicultura”. 

Mesaque Kecot Veres, da 
Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (FAEP), 
foi um dos palestrantes da 
conferência e diz que a situ-
ação hoje é desequilibrada, 
pois nos últimos cinco anos 
os resultados são precários. 
Apenas 4% dos preços fo-
ram de acordo entre repre-
sentações dos produtores e 
empresas. O restante, mais 
de 95,5%, são valores esta-
belecidos pelas empresas. 
Por isso, é preciso haver essa 
discussão nas negociações. 
“Uma conferência como 
essa traz uma luz. Muitos 
agricultores querendo parti-
cipar, saber como está isso e, 

mais uma vez, chamamos a 
sensibilidade das empresas, 
todas têm esse discurso de 
responsabilidade social, é 
muito importante que esse 
discurso se transforme em 
realidade”, comenta. 

FALTA DE ENERGIA 
Os produtores de fumo 

têm reclamado da queda de 
energia em Rio Azul no mo-
mento em que acontecesse 

a secagem do fumo, que é 
crucial para o fumicultor, 
pois pode haver prejuízo na 
produção. 

Na Conferência, foi con-
vidado o gerente Regional 
da Copel de Irati, Giovani de 
Souza, para conversar com 
os agricultores. Ele explica 
que vários fatores podem 
causar a falta de energia, 
desde um temporal, que pode 
ser um agravante, ou árvores 
tocando na rede. E para o pe-
ríodo de safra, de novembro 
até março, há o aumento de 
efetivo, com mais equipes de 
plantão. Além disso, a Copel 
tem feito investimento na 
região com a colocação de 
equipamentos automatiza-
dos, que são operados por 
uma central de Curitiba, em 
que não há necessidade de 
uma equipe ir até o local. 

“São essas melhoras na 
rede: automação, aperfei-
çoamento que vem trazer 
a melhor qualidade para o 
fornecimento de energia, 
diminuindo o tempo de es-
pera. Nós nos colocamos a 
disposição dos fumiculto-
res”, observa Souza. 

São várias ações que 
estamos tomando 
em conjunto com 
os representantes 
dos produtores, dos 
políticos, para unir 
forças e trazer um 
resultado positivo”. 

PREFEITO LEANDRO JASINSKI 

Mais de 500 produtores participaram da 1ª Conferência de Fumicultura de Rio Azul 

Prefeito Leandro Jasinski discursou no evento e mostrou apoio aos agricultores 
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

AMANDA BORGES

A 1ª Tenente do Quadro 
Especial de Ofi ciais da Polícia 
Militar, Gisleia Aparecida 
Ferreira, da 8ª Companhia In-
dependente da Polícia Militar 
(8ª CIPM) de Irati, recebeu um 
prêmio no II Concurso Nacio-
nal de Artigos Científi cos para 
Profissionais da Segurança 
Pública. A condecoração se 
deu pelo artigo “Sou Mulher 
e Policial Militar: problema-
tizações acerca da presença 
de mulheres em meio à Cor-

RECONHECIMENTO

Tenente Gisleia da 8ª CIPM é premiada 
em concurso no Rio de Janeiro
Gisleia fi cou em 
1º lugar em uma 
das categorias 
do II Concurso 
Nacional de Artigos 
Científi cos para 
Profi ssionais da 
Segurança Pública

poração Militar do Estado do 
Paraná”, de sua autoria, que 
venceu, em primeiro lugar, 
no eixo VI “História da Polícia 
Militar”, uma das categorias 
da premiação. O evento ocor-
reu na sexta-feira (3), no Rio 
de Janeiro.

Gisleia recebeu reconheci-

mento devido à importância 
do tema abordado no artigo 
no cenário da Polícia Militar. 
De acordo com ela, os atrasos 
históricos no desenvolvimen-
to feminino na corporação 
militar explicam parte das 
difi culdades vivenciadas até 
hoje pelas mulheres que ope-
ram no ramo.

A Polícia Militar foi criada 
em 1854, mas só passou a ad-
mitir mulheres nos batalhões 
décadas após. “Em 1981, as 
primeiras ofi ciais femininas 
se formaram na academia 
policial militar do Guatupê. 
Porém, inicialmente tinham 
poucas vagas para mulheres. 
Foi com muita luta que aos 
poucos fomos conquistando 
espaço na PMPR”. Além disso, 
ela explica que no início os 
trabalhos designados às mu-
lheres policiais eram voltados 
para situações menos confl i-
tuosas: “Inicialmente, as mu-

lheres foram formadas para 
atuar na parte ‘light’, como 
problemas com mulheres, 
idosos, crianças e trânsito”.

O prêmio recebido pro-

"Dedico este prêmio a todos os meus 
professores, desde a primeira série, 
que sempre me incentivaram aos estu-
dos” 

 GISLEIA APARECIDA FERREIRA

va que o esforço de Gisleia 
não foi em vão. “Foi um dos 
dias mais emocionantes da 
minha vida. Eu, uma pessoa 
simples, mas que sempre me 
dediquei aos estudos, foi uma 
realização para mim e minha 
família. Dedico este prêmio 
a todos os meus professores, 
desde a primeira série, que 
sempre me incentivaram aos 
estudos”.

Além de Gisleia, mais um 

policial pertencente ao 4º 
Comando Regional da Polícia 
Militar conquistou um dos 
podiums do concurso. O ar-
tigo “A Geografi a da Polícia 
Militar do Paraná: conceitos 
espaciais na aplicação do 
policiamento”, do 2º Sar-
gentoMaximillian, recebeu 
o 2º lugar no eixo II “Gestão 
Operacional”.

O concurso aconteceu por 
iniciativa da Coordenadoria 
de Assuntos Estratégicos da 
Secretaria de Estado da Polí-
cia Militar do Rio de Janeiro e 
tinha como objetivo estimular 
e desenvolver a produção de 
conhecimento científi co den-
tro da Polícia Militar. Se ins-
creveram no evento policiais 
de todo o país, totalizando o 
envio de 120 artigos que tra-
tavam de assuntos diversos.

Maximiliam e Gisleia, ambos pertencentes ao 4ºCRPM

Coronel Viviane, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e 1ª Tenente Gisleia na premiação do concurso
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REDAÇÃO E ASSESSORIA CIS/AMCESPAR

Na quarta-feira (08), o 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (Cis/Amcespar), 
através da presidente Cle-
onice  Schuck,  marcou 
agenda com secretário 
estadual,  Beto Preto,  e 
com o apoio dos depu-
tados Alexandre Curi e 
Sandro Alex, participa-
ram de uma reunião na 
Secretaria Estadual de 
Saúde do Paraná (SESA), 
em Curitiba, com pedido 
de extrema urgência para 
a solução da dificuldade 
da fila de espera dos mais 
de 100 casos de pacientes 
oncológicos para primeira 

EM CURITIBA 

Prefeitos da região buscam solucionar 
problema da primeira consulta oncológica
Gestores e 
secretários de saúde 
estiveram com o 
secretário Beto 
Preto, que garantiu 
resolução o mais 
rápido possível

consulta na região.
De acordo com a pre-

sidente do Cis/Amcespar, 
Cleonice Schuck, a reu-
nião foi positiva e saíram 
com o resultado esperado. 
“Foi  uma reunião com 
ampla discussão. Todos 
os prefeitos se mantive-
ram alinhados e firmes no 
mesmo propósito, obtendo 
êxito na resolução das 
demandas apresentadas, 
e a garantia da perma-
nência dos atendimentos 

em oncologia na Unidade 
do Erasto Gaertner em 
Irati, proporcionando o 
andamento da fila de es-
pera, e também o atendi-
mento humanizado mais 
próximo dos pacientes 
da região da Amcespar”, 
destaca. 

Outra reivindicação 
feita pelos prefeitos foi a 
permanência e ampliação 
dos serviços da Unidade 
do Erasto Gaertner em 
Irati na nova estrutura no 

Agnus Dei. Esta é uma luta 
de todos os gestores para a 
população regional.

Estiveram presentes 
na reunião a prefeita de 
Fernandes Pinheiro e pre-
sidente do CIS/ Amces-
par, Cleonice Schuck e a 
secretária Municipal de 
saúde e representante 
da diretoria do COSEMS-
-Pr,  Emanuelle de Matos; 
o prefeito  de Irati Jorge 
Derbli e a vice-prefeita 
de Irati,  Ieda Waydzik; 

o prefeito Celso Kubaski 
(Imbituva) e a secretá-
ria municipal de Saúde, 
Silvana Spisila; prefeito 
Moacir Shinvelski (Mallet) 
e a secretária municipal 
de Saúde e presidente do 
CRESEMS, Lorena Soares; 
prefeito Luiz Everaldo Zak 
(Rebouças); prefeito Le-
andro Jasinski (Rio Azul); 
prefeito Marcelo Leite 
(Guamiranga) e a Secre-
tária Municipal de Saúde, 
Glaci de Fátima dos Santos 
Pacheco;  Vice-Prefeita 
Juliana Belinoski (Teixeira 
Soares) e o Secretário Mu-
nicipal de Saúde, Amauri 
Klosowski; a secretária 
de Saúde de Inácio Mar-
tins, Sandra Aparecida 
Daniel;  a diretora técnica 
e administrativa do CIS 
Amcespar, Angela Maria 
da Cruz Cardoso. Também, 
participaram da reunião 
os técnicos da SESA-Pr, o 
assessor da deputada fe-
deral, Leandre Dal Ponte, 
Flores Pilarski; e o chefe 
da 4ª regional de Saúde, 
Walter Trevisan. 

Prefeitos que fazem parte do Cis/Amcespar estiveram em reunião com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto
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ESTHER KREMER E TIAGO CASTRO

Na terça-feira(07), a 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária 
de Imbituva realizou  um 
evento sobre a Avicultu-
ra de Postura. O evento 
aconteceu no Sindicato 
da Indústria da Madeira 
de Imbituva e contou com 
a presença de produtores 
rurais do município, o 
secretário de Agricultura 
e Pecuária, Tiago Castro 
e um representante da 
empresa Golden Aves, 
de Rebouças,o estabele-
cimento é um potencial 
comprador de ovos próxi-
mo a Imbituva. 

Os produtores rurais 
presentes receberam dos 
profissionais da Secre-
taria e de empresa con-

CAPACITAÇÃO

Secretaria de Agricultura realiza 
palestra sobre Avicultura de Postura
A palestra teve 
o objetivo de 
passar orientações 
técnicas sobre esta 
forma de cuidado 
com aves

vidada orientações em 
palestras técnicas sobre 
política pública municipal 
para incentivar o produ-
tor, custos de produção, 
instalações, raças de aves, 
inspeção dos ovos, mane-
jo, assistência técnica e 
mercado.

Segundo o secretário, 
Tiago Castro, o setor de 

aves de postura tem gran-
de potencial de mercado. 
“É uma boa alternativa 
de renda para nossos pro-
dutores. Com certeza vai 
ajudar, capacitar nossos 
produtores é sem dúvidas 
uma ótima alternativa de 
crescimento na agricul-
tura do município”, disse. 

Castro também enfa-

tizou a participação da 
Secretaria em todos os 
cuidados com os animais 
e também a preocupação 
com a boa desenvoltura 
das técnicas ensinadas. 
“A Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pecuária 
de Imbituva disponibiliza 
um médico veterinário e 
um técnico em agropecu-

ária para dar assistência 
técnica aos produtores e 
também mais um médico 
veterinário para fazer a 
inspeção dos ovos”, ex-
plica. 

A avicultura de postura 
é baseada na criação de 
aves para a produção de 
ovos, também conhecido 
como “galinhas poedei-
ras”. Este tipo de produção 
é considerado altamente 
nutritivo e a qualidade 
dos ovos se devem a for-
ma de manejo, ambiente, 
nutrição e cuidados com 
os animais.  

“A atividade da avi-
cultura de postura com 
produção de ovos caipiras 
tem um importante co-
mércio que está crescendo 
cada vez mais. Além de ser 
um produto diferenciado 
segue a exigência dos con-
sumidores, pela criação 
de aves soltas em conso-
nância com o bem-estar 
animal e pela produção de 
ovos de maior qualidade 
e que podem ser entre-
gues no próprio municí-
pio sempre fresquinhos”, 
finaliza o secretário.

Evento contou com a participação de produtores rurais do município e outras autoridades
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ESTHER KREMER E ASSESSORIA

Nesta terça-feira (07), 
aconteceu em Curitiba-PR a 
cerimônia de posse da nova 
diretoria do Conselho de 
Secretarias Municipais do 
Paraná (Cosems-PR) para o 
próximo biênio 2021/2023. 
Realizado nas dependências 
da Federação Espírita do Pa-
raná (FEP), entre gestores de 
saúde de todo o Estado, pro-
fissionais da saúde e demais 
autoridades.

A partir de agora, os 22 
integrantes do novo corpo 
diretivo do órgão têm como 
missão dar continuidade ao 
trabalho conjunto e repre-

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cerimônia marca posse da nova 
Diretoria do Cosems-Paraná
O objetivo principal 
é discutir e resolver 
as demandas no 
setor da saúde em 
todo o Paraná

sentativo executado pela 
instituição.

A secretária de Saúde de 
Fernandes Pinheiro, Ema-
nuelle de Matos, que já parti-

cipava da diretoria como con-
selheira fiscal, agora, assume 
como Primeira Diretora da 
Macrorregião Leste. Sendo 
assim, representa gestores 
municipais de Saúde da 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regionais de 
Saúde, totalizando em 77 
municípios.

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
esteve presente prestigian-
do o evento, representando 
a Amcespar e o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde. 
“Este é um evento muito 
importante para o setor de 
saúde. É bom ter uma repre-

sentatividade competente e 
voltada as necessidades dos 
municípios nas questões de 
saúde que são constantes”, 
disse a prefeita.

A secretária de Saúde, 

Emanuelle Matos, explicou 
o funcionamento da dire-
toria. “Toda nossa região 
ganha tendo uma represen-
tação na diretoria, tendo suas 
demandas sendo levadas e 
discutidas a nível estadual 
para fortalecer ainda mais 
o setor de saúde. Este é o 
objetivo principal”, comenta. 
O consenso pela indicação 
da gestora se deu através do 
Cresems (Conselho Regional 
dos Secretários Municipais 
de Saúde).

A secretária expressou 
grande contentamento em 
participar do evento e tam-
bém assumir o cargo de di-
retora da macrorregião leste. 
“O Cosems empodera e dá o 
suporte técnico aos gestores 
municipais de saúde, para 
a construção de uma saúde 
inclusiva e igualitária para 
todos os paranaenses. Isto 
sem dúvidas é algo essen-
cial para os municípios, fico 
feliz em poder fazer parte” 
finaliza.

Prefeita Cleonice Schuck e secretária Emanuelle Matos na cerimônia de posse da diretoria
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Evento foi redigido na Federação Espírita do Paraná (FEP)
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Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
Presidência da Câmara Municipal              

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 005/2021 

 
 

Ementa: Altera o art. 6º e o §3º do art. 38 e da Resolução nº 7 
de 17 de julho de 2018. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, FAZ SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU PROMULGO A SEGUINTE 

 
RESOLUÇÃO: 

 
Art.1° O art. 6º da Resolução nº 7 de 17 de julho de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 6º Fica reservado, dentro do cargo pretendido pelo (a) candidato (a), o 
percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas para as pessoas com 
deficiência física e 5% (cinco por cento) do total das vagas para os 
afrodescendentes. 

 
Art.2° O §3º do art. 38 da Resolução nº 7 de 17 de julho de 2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

§3º O valor do auxílio-alimentação será reajustado anualmente, no mês de 
janeiro, condicionados à existência de recursos orçamentários. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 30 de novembro 2021. 
 
 
 

 
GETÚLIO GOMES FILHO 

Presidente da Câmara Municipal 
 

 

RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR 
1º Secretário 

 
 
 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, FAZ SABER QUE A 
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Art.1° O art. 6º da Resolução nº 7 de 17 de julho de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 6º Fica reservado, dentro do cargo pretendido pelo (a) candidato (a), o 
percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas para as pessoas com 
deficiência física e 5% (cinco por cento) do total das vagas para os 
afrodescendentes. 

 
Art.2° O §3º do art. 38 da Resolução nº 7 de 17 de julho de 2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

§3º O valor do auxílio-alimentação será reajustado anualmente, no mês de 
janeiro, condicionados à existência de recursos orçamentários. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 30 de novembro 2021. 
 
 
 

 
GETÚLIO GOMES FILHO 

Presidente da Câmara Municipal 
 

 

RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR 
1º Secretário 

 
 
 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
Presidência da Câmara Municipal              

 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 005/2021 

 
 

Ementa: Altera o art. 6º e o §3º do art. 38 e da Resolução nº 7 
de 17 de julho de 2018. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, FAZ SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU PROMULGO A SEGUINTE 

 
RESOLUÇÃO: 

 
Art.1° O art. 6º da Resolução nº 7 de 17 de julho de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 6º Fica reservado, dentro do cargo pretendido pelo (a) candidato (a), o 
percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas para as pessoas com 
deficiência física e 5% (cinco por cento) do total das vagas para os 
afrodescendentes. 

 
Art.2° O §3º do art. 38 da Resolução nº 7 de 17 de julho de 2018 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

§3º O valor do auxílio-alimentação será reajustado anualmente, no mês de 
janeiro, condicionados à existência de recursos orçamentários. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 30 de novembro 2021. 
 
 
 

 
GETÚLIO GOMES FILHO 

Presidente da Câmara Municipal 
 

 

RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR 
1º Secretário 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
 

 

1 
Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 – Telefone: (42) 3457-1175   Ramal   26 

CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr.gov.br 
 

PORTARIA N.º 034/2021 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais com base no disposto no Artigo 22, Inciso III, do Regimento 
Interno  

                    RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder férias a servidora abaixo relacionada, conforme segue: 
 
 

NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS PERÍODO GOZADO 
CELIA M. P. DE ANDRADE 2020/2021 10 06/12/2021 à 15/12/2021 

 
 

 

 Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em órgão 
oficial do Município.    

 

                         Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de dezembro de 2021. 

 

 

                                                                                            GETULIO GOMES FILHO                       
          Presidente da Câmara Municipal 
 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
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PORTARIA N.º 034/2021 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais com base no disposto no Artigo 22, Inciso III, do Regimento 
Interno  

                    RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder férias a servidora abaixo relacionada, conforme segue: 
 
 

NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS PERÍODO GOZADO 
CELIA M. P. DE ANDRADE 2020/2021 10 06/12/2021 à 15/12/2021 

 
 

 

 Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em órgão 
oficial do Município.    

 

                         Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de dezembro de 2021. 

 

 

                                                                                            GETULIO GOMES FILHO                       
          Presidente da Câmara Municipal 
 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
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CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr.gov.br 
 

PORTARIA N.º 034/2021 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais com base no disposto no Artigo 22, Inciso III, do Regimento 
Interno  

                    RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder férias a servidora abaixo relacionada, conforme segue: 
 
 

NOME PERÍODO AQUISITIVO DIAS PERÍODO GOZADO 
CELIA M. P. DE ANDRADE 2020/2021 10 06/12/2021 à 15/12/2021 

 
 

 

 Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em órgão 
oficial do Município.    

 

                         Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de dezembro de 2021. 

 

 

                                                                                            GETULIO GOMES FILHO                       
          Presidente da Câmara Municipal 
 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
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CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr.gov.br 
 

PORTARIA N.º 033/2021 
 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e com base no disposto no Inciso III, do Artigo 22 do Regimento Interno.   

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º - Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL de 01 (uma) referência do 
nível K-04 para K-05, à servidora pública municipal CELIA MARGARETE PODGURSKI DE 
ANDRADE, que exerce as funções do cargo de provimento efetivo de “Técnico Legislativo”, 
Código TL. 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em 
órgão oficial do Município, ressalvados seus efeitos administrativos e financeiros a partir de 1.º 
de dezembro de 2021.   

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de dezembro de 2021. 

 

GETÚLIO GOMES FILHO  
Presidente da Câmara Municipal 

 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
 

 

 
Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 – Telefone: (42) 3457-1175   Ramal   26 

CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr.gov.br 
 

PORTARIA N.º 033/2021 
 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e com base no disposto no Inciso III, do Artigo 22 do Regimento Interno.   

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º - Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL de 01 (uma) referência do 
nível K-04 para K-05, à servidora pública municipal CELIA MARGARETE PODGURSKI DE 
ANDRADE, que exerce as funções do cargo de provimento efetivo de “Técnico Legislativo”, 
Código TL. 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em 
órgão oficial do Município, ressalvados seus efeitos administrativos e financeiros a partir de 1.º 
de dezembro de 2021.   

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de dezembro de 2021. 

 

GETÚLIO GOMES FILHO  
Presidente da Câmara Municipal 

 

KETLYN THAMISE GOLINHAK, CNPJ: 43.973.854/0001-
67 TORNA PÚBLICO QUE IRÁ REQUERER AO IAT 
A LICENÇA SIMPLIFICADA PARA ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS 
METÁLICAS, A SER IMPLANTADA NA RUA MARECHAL 
FLORIANO, 171, FUNDOS, CEP: 84.500-086, IRATI-PR.

A empresa: Mário Piekarski Empreiteiro Florestal, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.763.607/0001-72, Alvará Municipal 
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.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

GIRCELIA DO ROCIO FRANCO & CIA LTDA torna público 
que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Licença Am-

biental Simplificada nº 259333-R1 para Serraria e Fabricação 
de Cavacos de Madeiras, situado na Localidade de Faxinal 
Santana do Palmar, Zona Rural, no Município de Imbituva 

- PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

IVONÉSIO PAZ - ME torna público que irá requerer ao 
Instituto Água e Terra - IAT, a Renovação da Licença Am-
biental Simplificada para transporte de produtos perigosos 
(combustíveis), situado à Rodovia BR 373, KM 231,5, no 

Município de Imbituva - PR.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra retificado o Pregão 
Presencial nº. 107/2021, do tipo MENOR PREÇO por item, com data de 
abertura para o dia 21 de dezembro de 2021, às 13H30min, cujo objeto 
é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS MENSAIS DE AUDITORIA MÉDICA DE ATIVIDADES NO SUS 
E REGULARIZAÇÃO AMBULATORIAL DE CONSULTAS, EXAMES 
E PROCEDIMENTOS. O Edital e demais informações encontram-se 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Depar-
tamento 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 09 de 
dezembro de 2021..

Rio Azul, 07 de dezembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO nº172/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e AMBSERV TRA-
TAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços Contínuos, fica pror-
rogado o prazo de vigência e de execução, contido na Clausula Décima, 
do Contrato 172/2020, por mais 12(doze) meses, embasado no Artigo 
57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA
Embasado no índice IPCA acumulado dos 12 (doze) últimos meses, fica 
corrigido em R$ 0,76 (setenta e seis centavos) no item 01; passando 
para R$ 8,56 (oito reais e cinquenta e seis centavos), e corrigido em R$ 
0,88 (oitenta e oito centavos) no item 02; passando para R$ 9,93 (nove 
reais e noventa e três centavos), o valor pago a Contratada, embasado 
no Artigo 2º, §1º da Lei 10.192/2001.

ASSINATURA: 09/12/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) André Berto Xavier da Silva - Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhe-
cimento dos interessados, que se encontra retificado o Pregão ELETRÔ-
NICO, nº. 105/2021, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de 
abertura para o dia 23 de dezembro de 2021, às 08H00min, cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCE-
LADAS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, TENDO EM VISTA OS ITENS FRUSTRADOS/DESERTOS NO 
PREGÃO ELETRONICIO Nº 52/2021, através da plataforma eletrônica 
BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir 
das 08:30h do dia 10/12/2021 às 08;00h do dia 23/12/2021, início da 
fase de lances às 9hrs 00min do dia 23/12/2021. O Edital e demais in-
formações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme 
Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e 
nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://
bll.org.br/ partir do dia 10 de dezembro de 2021.

Rio Azul, 09 de Dezembro 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. 106/2021, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com 
data de abertura para o dia 22 de dezembro de 2021, às 08H00min, 
cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINU-
OS,VISANDO A MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, SUPERVISÃO 
DE CONTROLE INFORMATIZADO E GEOREFERENCIAMENTO, 
AMPLIAÇÃO POR MEIO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE 
PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL, 
NO PERÍMETRO URBANO E RURAL, INCLUINDO VIAS PÚBLICAS, 
PRAÇAS, PARQUES E DEMAIS,. O Edital e demais informações en-
contram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, 
no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, 
no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços 
eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir 
do dia 10 de dezembro de 2021.

Rio Azul, 09 de Dezembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 85/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA GNSS RTK PARA A SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: WHBN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA
CNPJ.: 32.445.646/0001-79
Rio Azul, 07 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  091/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: WHBN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA
CNPJ.: 32.445.646/0001-79
VALOR: R$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 07/12/2021 à 31/01/2022.
ASSINATURA:  07/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)Walceli Herschel Baeta Neves
Representante

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 19/2021
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: AMPROTABACO (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 
PRODUTORES DE TABACO)
CNPJ: 19.684.211/0001-19
OBJETO: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À AMPRO-
TABACO (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS PRODUTOS DE TABACO)
Valor estimado de R$ 1.000,00 (um mil reais) anualmente.
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, 07 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2021 – 
OBJETO:REPAROS EM PERSIANAS JÁ EXISTENTES NAS SECRETA-
RIAS MUNICIPAIS 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: TIAGO DE QUADROS 02429961083
CNPJ.: 27.215.411/0001-50
Embasamento legal: Art 24, inciso II, da lei 8.666/93
Rio Azul, 07 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  093/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TIAGO DE QUADROS 02429961083
CNPJ.: 27.215.411/0001-50
VALOR: R$ 16.976,50 (Dezesseis Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais 
e Cinquenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 07/12/2021 à 31/12/2021.
ASSINATURA:  07/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)TIAGO DE QUADROS
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 95/2021 – 
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
E PARCELADAS DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA TODAS AS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: DANIELA CARVALHO MARQUES 08519093965
CNPJ.: 30.474.679/0001-11
CONTRATADA: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
Rio Azul, 07 de dezembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0253/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DANIELA CARVALHO MARQUES 08519093965
CNPJ.: 30.474.679/0001-11
VALOR: R$ 5.618,60 (Cinco Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Sessenta 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 07/12/2021 
à 06/12/2022.
ASSINATURA:  07/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DANIELA CARVALHO MARQUES
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0254/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
VALOR: R$ 5.351,00 (Cinco Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 07/12/2021 
à 06/12/2022.
ASSINATURA:  07/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0255/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SANDRA MADALENA GURSKI MARANGONI GOMES 
DA SILVA - PAPELARIA
CNPJ.: 40.611.505/0001-07
VALOR: R$ 409.674,21 (Quatrocentos e Nove Mil, Seiscentos e Setenta e 
Quatro Reais e Vinte e Um Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 07/12/2021 
à 06/12/2022.
ASSINATURA:  07/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SANDRA MADALENA GURSKI M.GOMES DA SILVA
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 97/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS  DE MÓVEIS SOB 
MEDIDA INSTALADOS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNI-
CIPAL PROFESSORA VANDA HESSEL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI

CNPJ.: 26.562.781/0001-00
Rio Azul, 07 de dezembro de 
2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO 
DE PREÇOS  0252/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MOVEIS INDUS-
TRIAL CAMILI EIRELI
CNPJ.: 26.562.781/0001-00
VALOR: R$ 42.000,00 (Quarenta 
e Dois Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
07/12/2021 à 06/12/2022.
ASSINATURA:  07/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)APARECIDO ALESSANDRO 
GONÇALVES RODRIGUES
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 68/2021 – 
OBJETO: a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DE PLANO 
ATUARIAL ANO BASE 2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: ACTUARIAL - 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ATUARIAL LTDA - EPP
CNPJ.: 00.767.919/0001-05
Embasamento legal: Art 24, inciso 
II, da lei 8.666/93
Rio Azul, 07 de dezembro de 
2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
092/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ACTUARIAL - 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ATUARIAL LTDA - EPP
CNPJ.: 00.767.919/0001-05
VALOR: R$ 17.221,68 (Dezessete 
Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais 
e Sessenta e Oito Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 09/12/2021 à 
08/12/2022.
ASSINATURA:  09/12/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUIZ CLAUDIO KOGUT
Representante

AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado 
do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, 
que se encontra prorrogada a data 
de abertura do Pregão ELETRÔ-
NICO, nº. 103/2021, do tipo ME-
NOR PREÇO por item/lote, com 
data de abertura para o dia 16 de 
dezembro de 2021, às 08H00min, 
cujo objeto é o  AQUISIÇÃO 
FUTURAS E PARCELADAS 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS 
ESCOLAS MUNICIPAIS, através 
da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propos-
tas comerciais ocorrerá a partir 
das 13:00h do dia 03/12/2021 às 
08:00h do dia 16/12/2021, início 
da fase de lances às 09hrs 00min 
do dia 16/12/2021. 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 https://bll.org.
br/ partir do dia 10 de Dezembro 
de 2021.

Rio Azul, 09 de dezembro de 
2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
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PORTARIA N.º 035/2021 
 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, 
no uso de suas atribuições legais com base no disposto no Artigo 22, Inciso III, do Regimento 
Interno, 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder a servidora abaixo relacionada, promoção Avanço Vertical 
de 01 (um) nível, conforme consta no Art. 30 da Resolução n.º 007/2018 e no Anexo I da 
Resolução 002/2019 de 21 de maio de 2019: 

MAT. NOME NÍVEL 
50 NEUZA MUNIZ RODRIGUES DE C-04 PARA D-04 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em órgão 
oficial do Município, ressalvados seus efeitos administrativos e financeiros a partir de 1.º de 
dezembro de 2021.   

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 09 de dezembro de 2021. 

 

 

      GETÚLIO GOMES FILHO   
Presidente da Câmara Municipal 
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AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES 
DA ASSESSORIA SANTA CASA DE IRATI

Com a diminuição nos 
casos de covid por conta das 
medidas de contenção da 
pandemia (especialmente 
a vacinação), a Santa Casa 
de Irati objetiva retomar os 
atendimentos de todas as 
especialidades que o hos-
pital comporta. Para que 
tudo ocorra como previsto, 
o prédio onde a instituição 
está instalada tem passado 
por reformas, procuran-
do manter e, se possível, 
melhorar a qualidade dos 
serviços ofertados.

Segundo o Dr. Ladis-
lao Obrzut Neto, provedor 
da Santa Casa de Irati, o 
atendimento no hospital 
está voltando ao normal 
com as consultas, exames, 
internamentos, cirurgias 

MELHORIAS

Santa Casa passa por melhorias para 
retomada completa nos atendimentos
Hospital se organiza 
para ofertar 
serviços paralisados 
devido à pandemia

e atendimentos no Pronto 
Socorro. Para o retorno, 
melhorias estão sendo fei-
tas para garantir cada vez 
mais segurança e o confor-
to aos usuários. Entre elas, 
pinturas internas, higie-
nização dos ambientes e 
novos acessos estão sendo 
realizados para que a Santa 
Casa permaneça segura 
para pacientes, familiares 
e colaboradores.

“Graças a Deus ainda 

está sob controle, mas al-
guns cuidados ainda de-
vem ser mantidos”, explica 
Ladislao.A retomada nos 
serviços paralisados só foi 
possível pelo ritmo na va-
cinação do município. Con-
tudo, o Provedor reforça 
que, para que a situação se 
mantenha estável, é neces-
sário que a população con-
tinue prudente, tomando 
as duas doses da vacina e 
a dose reforço, priorizando 

a higienização e evitando 

aglomerações sempre que 
possível.

“Nós precisamos fazer 
um agradecimento a toda a 
comunidade que colaborou 
com a nossa instituição. 
Nossa gratidão aos colabo-
radores que trabalharam e 
continuam conosco mos-
trando a força e a lealda-
de”, agradeceu Ladislao. 
O provedor também des-
tacou o apoio de todas as 
prefeituras, em especial a 
de Irati, e a força dos vere-
adores, deputados federais 
e estaduais, que colabora-
ram para que a Santa Casa 
de Irati pudesse continuar 
o trabalhode referência que 
desempenha.

Hospital deverá retomar consultas, exames, internamentos, cirurgias e atendimentos no Pronto Socorro

ESTHER KREMER

A loja Afubra, filial de 
Irati, completou no dia 19 de 
novembro 25 anos. Marcada 
pela dedicação em ofertar 
ao cliente o que há de mais 
novo e de melhor no merca-
do de atacado e varejo. 

A filial de Irati foi criada 
no ano de 1996, logo após 
a inauguração da loja na 
cidade de Imbituva, que 
no último ano completou 
30 anos. Para celebrar esta 
data tão importante, a em-
presa disponibilizou toda a 
loja em até 10x sem juros.

O gerente de ambas as fi-
liais, Lázaro Böck, comentou 
sobre a data. “É uma alegria 
imensa estar aqui e ver a 
loja completando 25 anos de 
existência, ainda mais aqui 
em Irati que recepcionou 
tão bem a Afubra. Em julho, 
nós reinauguramos nossa 
loja, totalmente remodela-
da, com um investimento 
de mais de R$ 3 MI, ficou 
mais ampla e mais bonita, 

IRATI

Afubra completa 25 anos de muita 
história e compromisso com o cliente
Para celebrar o 
aniversário, a loja 
esta com uma 
promoção de 10x 
sem juros em todos 
os produtos

tudo para oferecer sempre 
a melhor qualidade”, disse.

A Agro Comercial Afubra 
é referência no atendimen-
to aos agricultores e traba-
lha com muita seriedade na 
área, segundo Böck, tanto 
a filial de Irati como a de 
Imbituva prestam um ótimo 
atendimento, com profis-
sionais capacitados e bem 
treinados para atender aos 
agricultores da região, mais 
precisamente nas lavouras 
de soja, milho, feijão, trigo, 
fumo, etc. 

“Deixo uma mensagem a 

todos os nossos produtores 
rurais, reforçamos o nosso 
compromisso com os nossos 
agricultores, com nossos 
clientes e associados, prin-
cipalmente em assistência 
técnica, em levar informa-
ção de qualidade, produtos 
de qualidade e com muita 
seriedade,como foi nestes 
25 anos", disse. 

PROMOÇÃO
Todos os anos a Afubra 

faz atividades em come-
moração ao aniversário 
da loja. Na sexta-feira (10) 
e sábado (11) a promoção 

é de até 10x sem juros em 
toda a loja e o horário de 
atendimento é das 8h30 até 
as 20h, sem fechar para o 
almoço. No domingo, a loja 
não estará aberta. “Teremos 
um horário amplo para que 
os nossos clientes possam vir 
até a nossa loja e fazer suas 

compras, temos uma ótima 
variedade de produtos, então 
aproveitem”, disse o gerente. 

A partir da próxima se-
mana, a loja vai estar dentro 
do horário permitido pelo 
acordo sindical da Associa-
ção Comercial, estará aber-
ta até as 21h e no próximo 
domingo (19), irá funcionar 
das 14h até as 21h. “Voltamos 
com a loja para o centro da 
cidade e o horário estendido 
vai permitir que as pessoas 
venham fazer suas compras 
de Natal e conhecer o interior 
aqui da loja que ficou muito 
bonito”, explica Lázaro. 

No dia 24 de dezembro, a 
Afubra estará aberta até as 
16h, para que a população 
possa aproveitar as ofertas 
e fazer suas compras de Na-
tal. Segundo o gerente, o 
estoque de produtos está 
grande, com diversas va-
riedades a pronta entre-
ga. “Não deixem para a 
última hora, temos muitos 
produtos para agradar a 
população, todos serão 
bem-vindos e bem atendi-
dos”, finaliza. 

Em comemoração aos 25 anos, a Afubra está com a promoção de 10x sem juros em toda a sua loja
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 “A empresa está enraizada neste 
município e vai continuar por muito 
mais tempo levando tudo que há de 
melhor no mercado agrícola e de varejo” 

LÁZARO BÖCK
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A talentosa Bia Socek vai animar a noite de 
Natal no Clube Polonês. O baile show terá 

ínicio às 21h e vai contar também com a parti-
cipação do grupo Vento Gaúcho. 

No último dia 27, o Dr. Bruno Alencar partici-
pou como palestrante do 51º Congresso Brasi-

leiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico 
Facial. Ele busca estar sempre se atualizando 

para continuar oferecendo a seus pacientes um 
atendimento de qualidade! Parabéns!

A belissíma Tatiane Braizita comemora a che-
gada de mais um aniversário no domingo (12). 
São 26 anos de muitas conquistas, alegrias e 
uma beleza extraordinária. Que os próximos 

anos tragam muita paz e amor. 
Parabéns e muitas felicidades!!!

O prefeito de Rio Azul, Leandro Jasinski, foi o anfi trião 
do evento da Ângulo Pesquisas no município, que contou 

com a presença do humorista Tiago Barnabé, ele compõe o 
elenco do SBT e interpreta a personagem Narcisa. Na foto, 

Leandro, Fábio da Ângulo Pesquisas e Tiago Barnabé.

O município de Prudentopólis mostrou que, 
além de belas cachoeiras, possuí grandes arte-
sões. Eles mostraram seus trabalhos no evento 
“Terra das Cachoeiras”. Na foto, João Pedro Do-
brovolski, Maristela Polla e Luiz Carlos Ferraz.

O advogado crimi-
nalista, Dr. Josué Hi-
gemberg, participou 

no mês de novembro 
do curso “Mentoria 

de Inquirição”, com 
o renomado advo-

gado e professor, 
Zanone Junior. Josué 

busca aprimorar 
seu conhecimento 

em interrogatórios 
durante os julga-

mentos em que atua. 
Na Foto, Josué e o 
professor Zanone 

Junior, no Hotel Dan 
Inn Planalto, onde 

aconteceu o evento 
na cidade de São 

Paulo.


