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Sede própria da
Apae custará
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PRUDENTÓPOLIS

Município
ganha
tomógrafo
no valor de
R$ 860 mil

O Conder/AMCESPAR, junto com a
Embrapa,
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projeto apara
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7, 8 e 9 deum
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de uma
14ª edição da Fest
in Rio,Agroindústria
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FLONA DE IRATI

Lideranças
buscam dar
prioridade
para empresas
locais
Cidades 13

RECURSOS

Deputado
Traiano libera
investimentos
para
Prudentópolis
Cidades 05

RIO AZUL

Prefeitura
economiza com
nova contratação
de transbordo
do lixo
Cidades 07

IRATI

Comunidade
do Pinho deve
receber novo
asfalto em
fevereiro
Cidades 12

INAUGURADA

Nova base
do SAMU
passa a
operar
em Imbituva
Cidades 11

PRIMEIRA VEZ

Jaqueline Lopes

REGIÃO

OAB Paraná
tem mulher
como presidente
e vice de
Imbituva
Cidades 12

Nilton Pabis

FERNANDES PINHEIRO
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CHARGE |Autoria: Sponholz

A importância de ser um doador
de sangue e medula óssea

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
Agroindústria do Pinhão é uma oportunidade de desenvolvimento
Nesta semana, uma reunião realizada
na sede da Associação dos Municípios do
Centro-Sul do Paraná (Amcespar) apresentou
o projeto de implantação da Agroindústria
do Pinhão para a região, que foi aprovado,
recentemente, pelo MAPA.
O pinhão foi escolhido devido ser um produto abrangente, em grande escala, em todos
os 10 municípios da Amcespar e, assim, tem a
viabilidade da agroindústria na região. Essa
novidade vai beneficiar todos os municípios
e os produtores. Um dos objetivos é agregar
mais valor ao produto com produção durante
todo o ano e envio para todo o estado, e quem
sabe para outros. Além disso, o produtor poderá unir várias atividades como cultivo da
Araucária, da erva-mate e apicultura, assim,
haverá uma maior fonte de renda.
De acordo com os dados apresentados pesquisadora da Embrapa Florestas, Rossana Catie Bueno De Godoy, o projeto visa beneficiar,
de forma direta, 300 agricultores da região,
e de forma indireta, estima-se que o número
chegue a 490. A pesquisa da Embrapa mostra que pode ajudar no desenvolvimento
auxiliar na estruturação da cadeia produtiva
do pinhão, baseada no extrativismo. E o produto traz expectativa de geração de renda e
conservação ambiental, especialmente em
pequenas comunidades rurais.
Assim, outra proposta já desenvolvida é
a utilização do pinhão como ingrediente da
culinária, incluso na gastronomia regional. A

Embrapa desenvolveu tecnologias para produzir uma farinha derivada do pinhão, que pode
ser utilizada para a panificação e outros fins,
pois o produto não contém glúten e pode servir
na alimentação de pessoas celíacas.
Além de todas essas ideias, o turismo também pode se beneficiar com a agroindústria,
pois o projeto visa inserir a ecogastronomia
em um turismo rural na Terra dos Pinheirais,
desta forma, haverá capacitações para as pessoas interessadas em produzir e conhecer que
pode ser feito com o produto.
O projeto será pelo Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Regional (Conder),
formado pelos 10 municípios da Amcespar,
que está habilitado, e a Embrapa ajudará na
implantação da agroindústria, e terá um
acordo de cooperação. Foi um trabalho em
conjunto, desenvolvido ao longo de dois anos,
e os estudos da Embrapa já vem de sete a oito
anos, para que o pinhão, produto da Araucária,
que é o símbolo do Paraná, seja comercializado
e conhecido para fora.
É uma forma de comercializar e agregar
valor a um produto produzido aqui na região,
que tem um nome forte e quase todos gostam,
porém só comercializado na metade do ano.
Com a agroindústria, poderemos ter nos 12
meses e utilizar em outras formas. Além de
trazer mais um atrativo para os municípios
do Centro-Sul. Este projeto, se consolidado,
será muito benéfico para o desenvolvimento
da região.

A espera por um doador compatível de medula óssea
pode levar meses, o que acaba por agravar a saúde do
paciente. Embora o Brasil tenha o terceiro maior banco
de doadores do mundo, com 4,7 milhões de cadastros,
precisamos de rapidez para encontrar doadores compatíveis. Quanto mais o tempo passa, mais a saúde do paciente se agrava e suas chances de recuperação começam
a diminuir.
O transplante consiste na substituição da medula óssea
doente por células normais de um doador compatível,
para que o paciente se recupere e volte a desempenhar
as suas funções adequadamente.
Esse procedimento é indicado para casos de doenças
do sangue, como leucemia aguda, leucemia mieloide
crônica, linfomas, anemias graves, hemoglobinoplatias,
imunodeficiências congênitas, mieloma múltiplo, osteopetrose e talassemia major, entre outras.
Com a visibilidade do Dia Mundial do Doador de Medula
Óssea no mês de dezembro, procuramos aproveitar para
reforçar a conscientização sobre a doação e, também,
sobre a importância de manter seu cadastro de doador
sempre atualizado.
Parece uma coisa simples, mas uma grande preocupação que temos é com o cadastro de doadores. Não são
raros os casos em que surge um paciente compatível, mas
os dados do doador são antigos e não conseguimos mais
encontrá-lo.
O processo para se tornar um doador é simples. A
pessoa deve procurar um hemocentro especializado e
agendar uma coleta de sangue para análise. Depois disso, é feito um cadastro do doador no REDOME (Registro
Nacional de Doadores de Medula Óssea). Nesse sentido, é
fundamental que os dados estejam sempre atualizados, e
o site, inclusive, permite alterar as informações, quando
necessário.
Apenas quando encontramos um paciente compatível,
entramos em contato com o doador para o procedimento
de coleta. Esse processo pode ser feito de diversas formas,
e todas são seguras e muito rápidas.
Atualmente, o aperfeiçoamento de uma técnica tem
beneficiado muitos pacientes com dificuldade para
encontrar doadores totalmente compatíveis. O procedimento nos permite utilizar células-tronco de pessoas
parcialmente compatíveis, combinadas com o uso de
medicações.
A compatibilidade entre doador e paciente é definida
pelo HLA (antígeno leucocitário humano), uma proteína
presente na superfície dos leucócitos (glóbulos brancos
do sangue). Os tipos de HLA variam de acordo com o
material genético herdado pelos pais, sendo metade da
mãe e a outra metade do pai. Quando não há doadores
compatíveis na família, busca-se um doador no REDOME.
Contudo, o pai ou a mãe tem, necessariamente, 50%
de compatibilidade com o paciente. A grande vantagem
deste método é que podemos ganhar tempo, sem depender de outros doadores.
DOAÇÃO DE SANGUE
Além da queda no cadastro de novos doadores de medula óssea, os bancos de sangue também tiveram uma
redução das doações. De acordo com dados divulgados
pelo Ministério da Saúde em junho, o número sofreu
queda de 10% em todo o país, tendo como principal causa
a pandemia de Covid-19.
Vale frisar que uma bolsa de sangue pode salvar a
vida de até quatro pessoas. A doação é um procedimento
totalmente seguro, pois o organismo repõe muito rapidamente a quantidade doada, além de serem utilizados
apenas materiais descartáveis e a bolsa de sangue testada
para HIV, hepatites B e C, chagas, sífilis e outras doenças.
Diante de tudo isso, precisamos reunir esforços para
continuar promovendo o engajamento da população nesta causa tão nobre. Ser um doador de sangue e de medula
é um ato de amor ao próximo!
DR. RODRIGO SANTUCCI É HEMATOLOGISTA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO DE SÃO
PAULO E DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO HEMOCENTRO SÃO LUCAS, QUE ATENDE
A INSTITUIÇÃO
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"Muitas vezes é
a falta de caráter
que decide uma
partida. Não se faz
literatura, política
e futebol com bons
sentimentos"

Reclames
Mas os veículos já estavam no pátio do DER a algum
tempo e o ato de entrega foi
marcado apenas depois da
Amcespar protocolar na 4ª
Regional um oficio solicitando a entrega. Os prefeitos
reclamam que os assuntos relacionados a saúde da região,
no que tange o Governo do
Estado, têm sofrido de “descaso”, segundo o presidente
da Amcespar, Junior Benato.
Benato diz que os assuntos
precisam ser resolvidos com
mais agilidade.

"5 a 10"

É o prazo, em anos,
para a exploração da
Flona

Consultas
Isso muito se refere devido a liberação do código para
as consultas oncológicas que
se acumulam para o primeiro
atendimento. Essa reclamação tem sido feita, de forma
recorrente,pela presidente
do CIS-AMCESPAR, prefeita
Cleonice Schuck, e demais
prefeitos. O que se espera com
a visita do secretário é que ele,
no evento desta sexta (28), traga a solução que é burocrática
e não financeira.

Após o anúncio de uma
possível candidatura de Cezinha Silvestri pelo PSDB, vários políticos debandaram do
partido. Um deles foi o presidente Paulo Litro que vai ser
candidato a deputado federal
e fará uma dobradinha com
se pai “Litro” a estadual.
Litro também faria ou fará
dobradinha com Ronaldão,
em Irati, que possivelmente
será candidato a deputado
estadual pelo PSDB. Resta
saber como o partido vai ver
uma possível dobrada dessa.

Migração II
Outro que saiu do PSDB e
migrou para o PSD foi o presidente da Assembleia, Ademar Traiano. Ele, que tem
boa base em Prudentópolis
e agora inicia um trabalho
mais eficiente em Irati com
a viabilização de recursos,
inclusive para revitalização
do centro da cidade, já havia
anunciado que migraria.
Inclusive, porque via risco na
legenda do PSDB.

Mais atitude
A Câmara de Rebouças,
que tem em sua mesa diretora o presidente Ricardo Hirt,
Getúlio Gomes como vice, o
ex prefeito Claudemir Hertel
como primeiro secretário e
a vereadora Betinha como
segundo secretária, tem um
aspecto mais fiscalizador.
Uma das ações foi uma vistoria de vereadores junto do
secretário de Urbanismo,
Alessandro Mazur. Ricardo
disse que a rodoviária está
em situação de abandono e
pediu previdências.

Segundo os prefeitos, a agenda foi marcada no “local e hora certa”. Foi o momento exato
para mostrar aos diretores do Serviço Nacional de Florestas, para diretor e técnicos do BNDS
a necessidade deste esperado manejo e de contemplar a comunidade em torno da ﬂoresta. A
Comitiva teve oportunidade de ter detalhes do projeto que terá sua primeira audiência pública
em fevereiro.

Manifesto de apoio

Reprodução

Reprodução

Migração

Local e Hora certa II

O prefeito Jorge Derbli esteve nesta terça-feira (25) com o governador Ratinho Junior manifestando irrestrito apoio a sua candidatura ao Governo do Estado. Derbli, que foi eleito duas
vezes pelo PSDB, teve um desconforto com a pré-candidatura de Cesinha Silvestri e viu como
importância mostrar seu comprometimento ao Ratinho Junior. Mas veja na foto o esquadrão
do convencimento. Sandro Alex, Ademar Traiano, Artagão Junior, Ortega e o governador Ratinho Junior.

Sem partido

O prefeito de Irati informou, durante a reunião, que deixará o PSDB. Derbli ainda não tem
nenhuma definição para que partido vai e deverá, neste momento, ficar sem partido. Um dos
motivos pode ser por incompatibilidade com a direção do PSDB local. Outro pode ser mais intrínseco. Ele está livre para se filiar em qual partido achar mais conveniente para uma possível
disputa de eleição. Mas são só conjecturas de botequim.

Hussein no Xavier
O presidente da Comissão de Educação da Alep e líder do Governo, deputado Hussein Bakri, fez a entrega de obra no colégio
Antônio Xavier da Silveira. Hussein entregou uma reforma de
telhado e assumiu mais dois compromissos solicitados pela diretora Maria Amelia Ingles, uma reforma do telhado de outra ala e
também a construção de um novo vestiário. A diretora enalteceu
a oportunidade de ter, pela primeira vez, o líder do governo visitando o colégio.

Salvar Vidas
O prefeito Celso Kubaski foi anfitrião da inauguração do
SAMU na cidade de Imbituva. Quem esteve presente foi a presidente do CIMSAMU, Elizabeth Schmidt, que também é prefeita
de Ponta Grossa. A base vai atender Imbituva e Guamiranga,
que estava representada pelo vereador Ziquinho. Este ano, já
foram inaugurados, além de Imbituva, Teixeira Soares e Rio
Azul. Resta ainda Inácio Martins que deverá ocorrer no final
de fevereiro.

Esther Kremer

O secretário da Saúde, Beto Preto, estará em Irati na
manhã desta sexta (28) para realizar entrega de 23 veículos
para dar suporte ao Programa Saúde da Família, realizado
nos nove municípios da 4ª Regional de Saúde. O investimento do Governo foi de R$793.500,00. O evento será às
10 horas desta sexta (28), no pátio do DER.

Os prefeitos Jorge Derbli e Junior Benato (presidente da AMCESPAR) estiveram em Brasília
acompanhados do presidente do Sindicato da Madeira, Avonir Funes e do advogado Renato
Hora para apresentar as demandas da comunidade no que se refere a exploração e manejo
da Flona de Irati. A reunião foi organizada pela deputada Leandre, que foi responsável pela
inclusão da Flona no plano de Manejo. Na Foto, a comitiva está com a ministra Tereza Cristina,
responsável pela pasta.

Reprodução

Beto Preto em Irati

Reprodução

Local e hora certa

Reprodução

NELSON RODRIGUES

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

Simão & Olga Hawryszko
“O sonho dourado
da terra de paz
e prosperidade
deram-lhes força
e coragem para a
grande aventura de
suas vidas”

para a cidade e fixaram residência na Rua hoje conhecida
como N. S.de Fátima, 261.
Neste endereço, Simão e Olga
viram nascer os filhos Paulo,
Nicolau, Pedro, Antonio, João,
Olga e Maria, completando
assim nove filhos com Miguel
e Valdomiro, nascidos na
Europa. Dois de seus filhos,
Miguel e João, escolheram a
mesma profissão do pai.
Todos tiveram oportunidades e escolheram as mais
diversas profissões; constituíram famílias na cidade
de Irati assim como muitos
netos e bisnetos que aqui
hoje residem. Somente Paulo
decidiu mudar para outra
cidade, Maringá, já com sua
família.
Simão trabalhou, inicialmente, como agricultor, depois, como auxiliar de pedreiro, na época da construção da Escola Apostólica São
Vicente de Paulo e depois,
quando teve oportunidade
de pintar uma pequena casa,
descobriu suas habilidades
para lidar com pincéis, tintas
e com o ser humano, uma
vez que procurava sempre
satisfazer o gosto de quem o
contratava.
Nos anos 40 e 50 eram
poucos os recursos que se
apresentavam para os pintores de paredes, como Simão.
Tudo era rústico e elementar.
Ou o profissional recorria à
sua criatividade ou não saía
serviço aceitável. Simão,
muito criativo, habilidoso e
um tanto perfeccionista, já
amando a sua profissão aprimorou seus conhecimentos
com pinturas decorativas,
criando seus próprios moldes em papelão e recortando lindas flores, arabescos
que muito agradavam as
senhoras de bom gosto. Es-

tas pinturas eram feitas nas
paredes de salas, varandas
e também muito usadas no
assoalho como se fossem
lindos tapetes.
Esta técnica foi também
muito utilizada em Igrejas
e muitas delas receberam
os cuidados deste pintor. Na
sua estranha alquimia, com
poucos recursos, misturava
cores e com seus moldes
muito bem cuidados criava
magníficos desenhos, alvo de
muitos elogios, que o deixava
envaidecido. Foram mais de
40 anos dedicando-se à profissão, embelezando lares e
Igrejas de Irati e de comunidades mais próximas, como
Pinho, Caratuva, Riozinho e
outras. Nestas localidades,
era necessário hospedar-se
nas casas de residentes locais, saindo de carroça na segunda-feira e retornando somente no sábado. Ainda hoje
alguns desses trabalhos estão
preservados e conservam-se
depois de tantos anos, ainda
muito admirados.
Simão era muito trabalhador e muito econômico,
por isso conseguiu adquirir
outros terrenos, uma vez que
sonhava manter todos os
filhos ao seu lado, pois eram
os únicos laços de família
que Simão e Olga tinham.
Eles criaram e educaram seus
filhos baseados nos valores
morais e religiosos, sempre
valorizando o país que os
acolhera, tendo o respeito e
a honestidade como lema de
vida.
Sentiam-se felizes por terem constituído uma família
numerosa, digna e batalhadora, mas nunca esqueceram
sua pátria; choravam sempre quando lembravam de
seus familiares com muitas
saudades, porém nunca se
arrependeram porque aqui
no Brasil, especialmente em
Irati, foram livres e puderam
realizar aquele velho sonho
do ano de 1924 que era criar
seus filhos onde não houvessem guerras, onde as pessoas
tivessem liberdade, onde

Casa da família Olga e Simão Hawryszko - R. N.S. de Fátima, 261

cada qual pudesse exercer
suas atividades, seguir sua religião e, acima de tudo, onde
pudessem respeitar e serem
respeitados.
Apesar de todas as grandes dificuldades, desde a
comunicação, o aprendizado
de uma nova língua, as guerras mundiais que assolaram
o mundo, pode-se afirmar
que a felicidade e a paz foram
encontradas aqui na cidade
Irati, Paraná, Brasil.
Simão Hawryszko faleceu aos19 de dezembro de
1970. Olga aos 15 de outubro
de 1979. Em 2019, Simão
Hawryszko teve seu nome
perpetuado nominando uma
das ruas do bairro Vila Verde.
Testemunho da poeta iratiense OLGA GRECHINSKI
ZENI acerca de SIMÃO HAWRYSZKO:
“Muitas pessoas que conheceram Simão Hawryszko,
tinham-no como "Simãozinho, o pintor". Uma vez que
ele descobriu sua vocação, o
fez com técnica e com "novidades" para a época, criando,
ele mesmo, moldes, para com
eles pintar detalhes de ﬂores e
arabescos, dando ao ambiente um toque romântico/sofisticado; delicados detalhes que
lhe rendiam mais trabalhos.
Lembro do Sr. Simão pintando o casarão da família, na
Serra dos Nogueiras.
Conheci-o já um Se-

nhor!......desde o ano de 1932;
naquela época com cinquenta e poucos anos de idade.
Gentil, intrépido, possuidor
de capacidades para serviços manuais, dedicando-se
durante todo o período de
sua existência ao trabalho
de pintor. A lembrança traz
um Senhor sempre ocupado
em selecionar seus papéis,
com desenhos próprios, para
serem usados no embelezamento de salas, salões, peças
domiciliares. Vejo-o, ainda,
em minha mente, acocorado,
procurando em seus papéis
os mais belos modelos de
desenhos (especialmente ﬂores), que inseridos, aplicados
nas paredes, firmados com
grampos especiais, surgiam,
após realizados, em lindas
cachadas de ﬂores, ornamentando o ambiente, ou seja,
salas ou outras peças de domicílio que para isso fossem
especialmente destinadas.
Os anos se passaram e ainda
algumas residências mais
antigas ostentam este primor
de trabalho em suas paredes
e, em especial, em suas salas
de visitas.
O tempo passou, mas o
poderoso trabalho de uma
beleza invulgar, incomum,
permanece. Parabéns aos
pósteros e à dedicada profissão; lembranças calorosas de
artífices e embelezadores de
ambientes familiares".

Arquivo Familiar

Olga e Simão Hawryszko em trajes de festa – anos 1960

Arquivo Familiar

Simão Hawryszko nasceu
aos 16 de abril de 1891, em
Loszinov. Casado com Olga
Hendryk, tiveram dois filhos
nascidos em Mikulince, na
Europa: Miguel e Valdomiro.
Era o ano de 1923. As guerras assolavam os países europeus. As dificuldades e o
medo apavoravam as pessoas
e era preciso tomar decisões
apressadas para não perecer.
A família Hawryszko residia em Mikulince e ali as
invasões eram frequentes
e o medo se instaurara em
toda a família e parentes que
residiam próximos.
Depois de longas conversas com o sogro, Simão e Olga
tomaram a difícil decisão de
largar tudo e vir para um país
chamado Brasil, pois souberam que lá não havia guerras
e que existiam muitas terras
para serem cultivadas.
Assim que foi decidido
apressaram-se em regularizar a documentação, juntando a papelada exigida para a
liberação do passaporte.
Eis que aos 24 de maio
de 1924 deixaram definitivamente seus familiares e
pela última vez a terra onde
nasceram e pela qual tinham
tanto amor.
A companhados dos filhos
Miguel, com 3 anos e 6 meses,
e Valdomiro, com 11 meses,
iniciaram a longa viagem de
navio que duraria quase um
mês. Foram 24 dias avistando tão somente céu e mar,
pedindo a Deus que os mantivessem vivos e com saúde,
pois no caso de morte seriam
jogados ao mar.
Chegando no Brasil aportaram em Santos e depois de
cumprir todas as exigências
e normas para estrangeiros vieram de trem para o
Paraná, especificamente,
Irati. Esta, tornou-se então o
nosso chão, a terra definitiva
da família de Simão e Olga
Hawryszko.
Depois de residir algum
tempo em Riozinho vieram

Arquivo Familiar

MARIA HAVRESKO MOLOSSI

Trabalho de pintura ornamental preservado. Casa de Rosangela Olkoski
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DESENVOLVIMENTO

Agroindústria do Pinhão vai beneficiar
produtores dos municípios da Amcespar

Implantação da Agroindústria deve fomentar o cultivo da Araucária e do pinhão na região
direto para a indústria com
valor maior. Essa transformação gerará benefícios a nossa
região: no turismo, na cadeia
de desenvolvimento alimentar e, quem sabe, introduzido
na merenda escolar. É isso
que a gente precisa: valorizar
o que nós temos na nossa região”, comenta o presidente
da Amcespar, Junior Benato.
De acordo com os dados
apresentados pela pesquisadora da Embrapa Florestas,
Rossana Catie Bueno De Godoy, o projeto visa beneficiar,
de forma direta, 300 agricultores da região, e de forma indireta, estima-se que o número chegue a 490. A pesquisa
da Embrapa mostra que pode
ajudar no desenvolvimento
auxiliar na estruturação da
cadeia produtiva do pinhão,
baseada no extrativismo. E o
produto traz expectativa de
geração de renda e conservação ambiental, especialmente

OUTDOOR

Reunião apresentou aos prefeitos e secretários o projeto

em pequenas comunidades
rurais. O pinhão tem potencial para uso na alimentação
de pessoas celíacas, pois não
contém glúten.

da Araucária, da erva-mate, e
apicultura. “Assim, podemos
unir várias atividades para
que torne uma maior fonte
de renda para os agricultores

“Precisamos valorizar o que temos na
nossa região. A preservação conciliada
com o desenvolvimento, e a agroindústria
vem com o objetivo de fazer isso”

JUNIOR BENATO

Jaqueline Lopes

Prefeitos e secretários de
Agricultura dos municípios
da Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná
(Amcespar) estiveram em
uma reunião para discutir sobre o projeto de implantação
da Agroindústria do Pinhão
na região. O objetivo é promover uma diversificação deste
produto e agregar mais valor.
O projeto foi aprovado pelo
MAPA, e a reunião, realizada
na segunda-feira (24), foi para
apresentar aos presentes as
tecnologias da Embrapa para
o pinhão. O desenvolvimento
do projeto acontece há dois
anos, e é através do Ministério
da Agricultura, junto com os
consórcios, e o Conder (Consórcio Intermunicipal para
Desenvolvimento Regional,
formado pelos 10 municípios
da Amcespar) está habilitado.
Agora, será assinado um acordo de cooperação junto com a
Embrapa.
O pinhão foi escolhido
devido ser um produto abrangente, em grande escala, em
todos os 10 municípios da
Amcespar, e, assim, tem a
viabilidade da agroindústria
na região, que vai beneficiar
os municípios. “Devemos ter
uma organização, e, assim,
agregar valor naquele produto que hoje pode ser vendido

Jaqueline Lopes

JAQUELINE LOPES

Para a secretária de Agricultura de Prudentópolis,
Suélly Marianne Müller, a
vinda da Agroindústria será
benéfica para a região, pois
vai fomentar do cultivo da
Araucária. “O produtor, na
maioria das vezes, não tem
recebido a devida atenção,
porque, normalmente, são
pequenos produtores, e essa
cultura, com a comercialização no início, porque a gente
precisa divulgar através da
alimentação, e um dos focos
da reunião foi essa questão,
trazer cursos para que a população esteja capacitada para
produzir como a farinha de
pinhão até mesmo para levar
o conhecimento ao turista na
região”.
Suélly enfatiza que o município já tem discutido a
questão da Araucária, pois
há muitos faxinais e querem
torná-los sustentáveis, com
várias atividades dentro das
comunidades como o cultivo

dos faxinais e da agricultura
familiar”, diz a secretária.
DIVERSIFICAÇÃO DO
PINHÃO
O projeto tem apoio à bioeconomia proveniente do aproveitamento agroindustrial
do pinhão, ecogastronomia e
turismo rural na Terra dos Pinheirais, através da aquisição
de equipamentos e capacitações. “Agora, a gente precisa
fazer essa transformação para
colocar no mercado um produto gerado do pinhão todos
os meses do ano, que aí vai estar na mesa da culinária dos
paranaenses e, quem sabe,
dos outros estados”, comenta
Junior Benato.
Um dos derivados do pinhão, desenvolvidos pela
Embrapa, foi a farinha, que
tem uma vida útil é de 120
dias à temperatura ambiente,
permitindo tempo para a comercialização em contraste
ao pinhão in natura, que é
mais perecível. E o amido

da farinha de pinhão possui
propriedades prebióticas. “A
nossa proposta é repassar a
tecnologia que a Embrapa
desenvolve, principalmente com a farinha, e nós temos essa tecnologia que já
foi desenvolvida em escala
agroindustrial”, observa a
pesquisadora.
Além da farinha, a Embrapa possui um livro com 100
receitas em que se utiliza o
pinhão pronto para consumo. Este é um produto que
pode ser explorado na região
e para fora. “É um mercado
que em Santa Catarina já tem
consolidado, o pinhão pronto
para consumo. No Paraná vai
começar agora, mas já temos
a demanda do produto. Queremos que seja uma unidade
de referência tecnológica e
vamos estar junto durante a
vigência do projeto”, destaca
Rossana.
PRÓXIMO PASSO
Agora, os secretários de
Agricultura vão realizar
reuniões com os Conselhos
Rurais, e após com os agricultores, pois eles serão os
mais beneficiados com a
agroindústria. Depois, serão
feitas as capacitações. “Queremos que os produtores
venham para o projeto, vai
ter uma configuração que va-

AnaMaria-UOL

Projeto apresentado
visa agregar
valor ao produto
e desenvolver
as cidades com
o turismo e
gastronomia

mos trabalhar mais na parte
técnica. O Conder, junto com
os Conselhos, vai criar uma
estratégia com os produtores
para a operacionalização da
agroindústria. Ela vai estar
atrelada ao roteiro turístico,
porque, junto com esse projeto, já vamos oferecer os cursos
de culinária do pinhão nas
rotas turísticas, e quem tiver
interesse vai poder participar
e vão fazer com que o pinhão
expanda dentro da gastronomia”, finaliza a pesquisadora
da Embrapa.
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Construção da Capela Mortuária
da Lagoa, em Irati, está na fase final
O espaço está
localizado ao lado
do CRAS

O município de Irati vai
contar com uma nova Capela Mortuária, a construção
será finalizada em até 15 dias
e está localizada no bairro
Lagoa, ao lado do CRAS. A
obra foi doada pela família
Rebesco através de permuta
de terreno.
A Prefeitura tinha posse
sobre um terreno de 653,58
m²doado pela família Rebesco para a construção de uma
escola ou posto de saúde. Porém, com o desuso, a família
voltou a ter interesse no local.
Com o município necessitando de uma capela, foi feito
uma permuta através de um
projeto de Lei Nº 4617, em
2018, em que ficou acordado
que a família Rebesco se propunha a fazer uma nova capela em qualquer terreno que a
Prefeitura escolhesse e a área

Jaqueline Lopes

ESTHER KREMER

A Capela Mortuária poderá ser utilizada por todos os moradores do município de Irati
anteriormente doadavoltaria
aos antigos proprietários.
A Secretaria de Municipal
de Arquitetura, Engenharia
e Urbanismo fez o projeto da
obra e apresentou a Câmara
de Vereadores. Após aprovado, iniciou-se a construção

no Bairro Lagoa, na Rua Wladislau Marinski, com o total
de 100,23 m² e o custo de R$
155.846,49, valor equivalente
ao terreno permutado com o
total de R$ 155.950,72.
Segundo a secretária da
pasta, Jéssica Custódio, fal-

tam apenas pequenos detalhes para o término da obra.
“Mais uns 15 dias e a gente
consegue concluir esta obra,
faltam pequenos detalhes na
parte da iluminação e uma
parte do estacionamento,
porque a caixa da via é um

pouco estreita, então vamos
melhorar o espaço para que o
pessoal possa utilizar da melhor forma possível a capela”,
disse.
O ambiente conta com banheiro feminino e masculino,
uma cozinha, amplo espaço
interno e externo, estacionamento e um banheiro para
pessoas com deficiência. O
local será de uso público, ou
seja, todos os residentes de Irati poderão utiliza-lo. Segundo
Jessica, é apenas uma questão
de organização e consenso
entre a própria comunidade.
A secretária também explica que a manutenção do ambiente será feita pela própria
Prefeitura e pede a colaboração da população para que a
obra seja utilizada da melhor
forma possível. “A capela já
é do município, só estamos
terminando esses detalhes e
a partir de agora, a Prefeitura
é quem fará a manutenção e
a conservação, juntamente
com a comunidade. Esperamos que todos nos ajudem
neste trabalho de fiscalização
e de cuidado”, finalizou.

PRECARIEDADE

Vereadores classificam situação de
abandono na Rodoviária de Rebouças
Clayton Burgath – Assessoria

Autoridades
garantiram o início
de uma reforma em
até 30 dias
CLAYTON BURGATH – ASSESSORIA
Na quarta-feira (26), vereadores verificaram e fiscalizaram a atual situação
da Rodoviária Municipal,
o que deveria ser um dos
cartões postais de Rebouças.Em uma iniciativa da
presidência da Câmara de
Vereadores local, foram iniciadas visitas em obras no
município, com o objetivo
de fiscalizar o andamento
dos trabalhos.
De acordo com o presidente da Câmara, Ricardo
Carlos Hirt Júnior, eles classificam como uma situação
de abandono no prédio onde
está a Rodoviária Municipal.
Também acompanhou a
visita de membros do Poder
Legislativo local, o atual
secretário de Urbanismo,
Alessandro Mazur.
“É uma situação de abandono na rodoviária. Felizmente já começamos positivamente nosso trabalho
de fiscalização, pois, nos
acompanhou nessa visita, o
novo secretário de Urbanismo Alessandro Mazur, o qual
também está bastante preocupado, assim como nós,
com essa situação. Fizemos
esta visita para constatar e,
é uma situação caótica mesmo na rodoviária de Rebou-

O secretário Alessandro Mazur garantiu a melhoria na situação da rodoviária no município
ças”, destaca o presidente
da Câmara, Ricardo Carlos
Hirt Júnior.
Segundo ele, a Casa de
Leis também apoia o secretário de Urbanismo e a
equipe de gestão do prefeito Zak, para que o que for
necessário e possa reverter
essa situação na rodoviária.
“Sejam os viajantes e a
própria população, precisam deste espaço, e se faz
necessário que seja dada
uma solução definitiva”,
menciona o presidente.
De acordo com a vereadora Elizabete Piani é lamentável a realidade atual.
“Além da situação precária

interna, onde encontramos
até mesmo rato morto. É
uma situação lastimável. Foi
dado início uma reforma,
mas parou. Agora, com o
secretário Alessandro, o qual
prontamente atendeu nosso
chamado, certamente dará
continuidade nessa obra tão
necessária. Nós queremos
uma reforma completa e
bem-feita”, salienta a vereadora.
A vereadora Marcia Freitas, que também acompanhou a vistoria na rodoviária relata sua tristeza em
ver o prédio público nessa
situação. “É lamentável e
causa uma imagem ruim

de nossa cidade. Mas, com o
apoio do legislativo, temos
certeza de que o setor de
urbanismo irá resolver esse
problema no menor tempo
possível”, disse a vereadora.
Já o vereador João Kosak
lembrou que o trabalho de
fiscalização dos vereadores
é constante. “Nós sempre estamos fiscalizando. E sobre a
rodoviária, esse foi um dos
primeiros requerimentos,

pedindo providências”, lembrou o vereador João.
“A situação é delicada
aqui, mas a palavra que digo
a população nesse momento
é que tenham tranquilidade.
Nesta semana estive em
reunião com um grupo de
engenheiros e arquitetos,
que nos apresentaram algumas possibilidades para
transformar o prédio da
rodoviária em um espaço
agradável e funcional aos
usuários”, relatou
Segundo Mazur, logo que
aconteça a aprovação do
projeto, e a tramitação necessária e processo licitatório, será iniciada a reforma
completa da rodoviária, dentro de 30 dias. “As melhorias necessárias em nossa
rodoviária é uma de minhas
prioridades, transformando
esse local em um ambiente
agradável”, finalizou o secretário.
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Prefeitura de Rio Azul economiza cerca de
R$ 10 mil ao mês com transbordo do lixo
No ano, o município
deve economizar
cerca de R$ 120 mil
com o serviço

Nova empresa construiu o transbordo na comunidade de Faxinal dos Paulas, em Rio Azul
retto, o município produz
cerca de 100/120 toneladas
ao mês, assim, houve uma
economia de um pouco

Reprodução

Após a nova licitação
feita em Rio Azul para o
serviço de transbordo do
lixo, a Prefeitura conseguiu com a contratação
uma economia de cerca de
R$ 10 mil ao mês. No ano,
o valor pode chegar a R$
120 mil. Com essa redução,
mais recursos podem ser
utilizados em outras áreas
para melhorar a qualidade
de vida da população.
Na nova licitação, feita
em setembro de 2021, quatro empresas participaram,
a qual a Eficiência Ambiental apresentou o valor
mais baixo, em R$ 230,02 a
tonelada. De acordo com o
secretário de Agricultura e
Meio Ambiente, Airton Mo-

Reprodução

JAQUELINE LOPES

Com a nova licitação, Prefeitura economiza cerca de R$ 10 mil por mês

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

mais de R$ 10 mil, comparada a licitação anterior.
No mês, a Prefeitura deve
pagar cerca de R$ 26 mil.
A empresa da licitação
passada foi contratada
com valor de R$ 233,52,
com prazo prorrogado por
até 60 meses, e era corrigido o preço, no final, a Prefeitura pagava R$ 310,64 a
tonelada. Por isso, houve
a economia com a nova
licitação.
Segundo o prefeito de
Rio Azul, Leandro Jasinski,
a nova licitação deu oportunidade de todas as empresas participarem, e a
vencedora teria o prazo de
dois meses, até a assinatura
do contrato, para construir

o transbordo. A empresa
Eficiência Ambiental, de
Guarapuava apresentou o
valor mais baixo e ganhou
a licitação.
“Apareceu uma nova
empresa que ganhou a
licitação. Dentro do prazo que estava no edital,
construiu o transbordo,
conseguiu todas as licen-

Localizado no bairro São
Francisco com infraestrutura
completa, água, luz, esgoto,
pavimentação e matrículas
registradas no cartório.
Contato:
42.9.9950-5534
42.9-9974-4849

ças necessáriaspara estar
operando, e assim acontece. A empresa estava com
tudo certo e ganhou a licitação porque apresentou o
valor mais baixo. São mais
de R$ 100 mais barato por
tonelada. E R$ 120 mil,
por ano, de economia gerada”, comenta o prefeito.
Ele enfatiza que com essa
redução o valor pode ser
aplicado em outras áreas,
principalmente na Saúde
e Educação.
Para realizar o trabalho,
a empresa Eficiência alugou um imóvel particular
na localidade de Faxinal
dos Paulas, e firmou um
contrato com o proprietário por cinco anos, onde
instalou o transbordo que
hoje recolhe o lixo da Prefeitura e faz o trabalho.
COLETA DO LIXO
A coleta de lixo orgânico em Rio Azul é feita
pela Prefeitura, com o caminhão próprio, e encaminhado até o transbordo. Já
o reciclado é realizado por
uma empresa terceirizada,
que faz a coleta e também
a separação do lixo,em um
barracão alugado na entrada da cidade, seguindo as
normas necessárias para o
trabalho.
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Secretaria de Agricultura presta contas
da entrega de sementes de feijão
Equipe também
fará visitas às
propriedades
favorecidas para
verificar o plantio
e a situação das
lavouras, junto à
Defesa Civil
A Secretaria Municipal
de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar faz um importante
esclarecimento sobre as
ações do município em relação ao atendimento aos
agricultores em função das
chuvas com granizo, ocorridas no fim de 2021. Segundo
o secretário da pasta, Raimundo Gnatkowski, foram
276 famílias de 20 comunidades com 20 toneladas de
sementes de feijão.
Segundo o Gnatkowski,
52 famílias receberam uma
saca de 40 kg, 224 foram
contempladas com duas
sacas, fechando 500 sacas
de 40 kg de sementes de
feijão. As entregas aconteceram no dia 14 deste mês,
nas comunidades de Cerro
da Ponte Alta e Volta Grande. Outras 49 sacas foram
devolvidas na empresa Zeagro, vencedora da licitação
para a entrega do material,

Secom

SECOM

Foram 276 famílias de 20 comunidades, com 20 toneladas de sementes de feijão contempladas no município de Irati
mesmo para deixar em arquivo e fazer com que estas
sementes sejam plantadas
mesmo. Elas vieram para
ajudar ao agricultor que tinha dificuldades na questão
do granizo. É isto que nós

“Daqui para a frente, será feita a fiscalização do plantio desta semente. As
pessoas fizeram o cadastro, assumiram
o compromisso de plantar e nós acompanharemos"

RAIMUNDO GNATKOWSKI

e entregues aos agricultores
na sede da Secretaria de
Agricultura. Depois disso,
foi feita esta prestação de
contas ao Executivo municipal e à população.
A entrega das sementes
foi acompanhada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), pelo prefeito
Jorge Derbli, vice-prefeita,
Ieda Waydzik, e pela Câma-

"276"

Famílias que receberam as sementes
ra Municipal, responsável
pela devolução de cerca de
R$ 250 mil, que foram destinados para a compra destas
sementes.
“Daqui para a frente,
será feita a fiscalização do
plantio desta semente. As
pessoas fizeram o cadastro,
assumiram o compromisso
de plantar esta semente e
nós acompanharemos seu
crescimento com fotos, até

queremos e faremos com
o CMDRS e a Secretaria de
Agricultura”, frisou o secretário.
A semente entregue
aos produtores é nova e
certificada, e poderá ser
replantada por mais 10
anos. Segundo ele, retirando e replantando, a semente
ainda dará produção boa,
concluindo este trabalho de
apoio da gestão municipal.
PREFEITURA
VISITARÁ
PROPRIEDADES
Nos próximos 30 dias, a
Prefeitura de Irati, por meio

da Secretaria Municipal
de Agropecuária, Abastecimento e Segurança
Alimentar, visitará todos
os agricultores que receberam as sementes de feijão
adquiridas pelo município.
Profissionais desta pasta
e da Defesa Civil visitarão
propriedades para verificar se as sementes foram
plantadas e como está a
situação das lavouras, para
garantir o uso adequado
deste material.
Segundo o prefeito Jorge Derbli, não se trata de
uma fiscalização, mas sim,
de uma visita, na qual, técnicos dos dois órgãos farão
o acompanhamento do
andamento das lavouras.
Caso o produtor não
tenha tempo ou, por outro
motivo, não faça o plantio,
ele deve procurar a Secretaria de Agricultura, na
Avenida Vicente Machado, 455 (antiga sede da
Agência do Trabalhador)
para devolver as sementes.
“Muita gente ficou sem
semente. Nós teríamos que
comprar, hoje, para repor
os 750 alqueires, mais de
dois mil sacos de semen-

tes. O recurso que foi gasto
era livre do município”,
comenta Derbli.
No total, 750 alqueires
de lavouras de fumo, milho, soja e feijão foram afetados em todo o município. A Prefeitura solicitou
apoio ao Governo Federal
para que sejam enviadas

entre 500 a 600 cestas
básicas para auxiliar os
trabalhadores contratados para trabalhar nas
lavouras. Já, o Governo do
Estado não disponibilizou
ajuda por conta da estiagem, que está causando
prejuízos aos cofres públicos.

Homenagem a Zequinha Littiere

A FOLHA DE IRATI manifesta seu pesar pela perda de
um de seus ex-diretores. José
Maxilmiliano Littieri, conhecido como Zequinha, partiu
desta vida na madrugada
da terça (25) vítima de complicações renais. Ele estava
internado em Guarapuava.
Atualmente, Zequinha
era o proprietário do res-

taurante Maxim’s e foi sócio
proprietário e diretor do Jornal Folha de Irati na década
de 80.
Nossa homenagem a
quem construiu para formação da longevidade deste
periódico.
Segundo funcionários
da época, Zequinha marcou
como diretor pelo bom relacionamento, principalmente com os funcionários do
jornal e da gráfica da época.
Dentre suas paixões estavam os muares. Durante
sua existência, Zequinha
possuiu belos animais eternizados pelas montarias e
apetrechos que usava como
decoração em seu restaurante.
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Fernandes Pinheiro terá sede própria da Apae
O custo da obra é de
R$ 2 milhões e conta
com diversas salas
adaptadas

A previsão é para que a obra seja entregue na segunda quinzena do mês de julho
A Apae de Fernandes Pinheiro atende 32 alunos e o
local conta com profissionais
capacitados, tanto na área da
saúde, quanto na área pedagógica. Com o novo prédio, a
estimativa é que até 35 alunos
sejam matriculados e também que outras crianças que
precisam de atendimentos especiais recebam assistências.
A prefeita do município,
Cleonice Schuck, comentou sobre a construção e importância da mesma para a
cidade. “Pessoas especiais
merecem cuidados especiais.
Está obra será construída adequadamente para atender as
necessidades dos alunos. Uma
vez que está sendo executada

com profissionais que trabalham com amor a causa. Estamos felizes, o vice-prefeito
e eu, por poder oportunizar
esta conquista para a nossa
comunidade Apaeana”, disse.
A diretora da Apae, Noeli
Fillus, explica que a construção da sede própria é um
marco para a história da escola, e que sempre existiu
uma necessidade de ter um
prédio próprio para poder
fazer as adaptações necessárias e receber os alunos. “A
construção que está acontecendo vai dinamizar muito o
atendimento e proporcionar
aos alunos muito mais qualidade no que a gente consegue
ofertar hoje em dia”.

Noeli Fillus

A obra da sede própria da
escola da Assossiação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
(Apae) foi retomada no município de Fernandes Pinheiro.
O projeto teve início em 2021
e a previsão é para que seja
entregue a comunidade na
segunda quinzena do mês de
julho. Atualmente, a escola
fica na comunidade do Angaí,
em um prédio cedido pelo
próprio município.
A verba destinada para
a construção do prédio é no
valor de R$ 2 milhões, com
recursos próprios, e está localizado na área urbana do município. O espaço conta com
salas fisioterapia adaptada,
psicologia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional, sensório-motor, salas de aula adaptadas, banheiros, um refeitório com amplo espaço, bloco
administrativo e já existem
projetos para a construção de
uma piscina e uma horta.

Noeli Fillus

ESTHER KREMER

“Todo o trabalho desenvolvido é para cumprir a demanda que temos, da expectativa
das famílias em relação a
esses atendimentos, para
que sejam feitos de forma
completa. A grande maioria
dos nossos alunos tem a sua
vida social realizada dentro
da escola, do que podemos
proporcionar e oferecer, então o nosso objetivo, a nossa
missão, é fazer o melhor por
eles e tudo isso só acontece
graças ao apoio e o empenho
de todos em prol dos alunos”,
finalizou a diretora.

A sede contará com salas adaptadas para os alunos da APAE

SAÚDE

Santa Casa de Prudentópolis inaugura nova
ala para a instalação de um tomógrafo
Aparelho custou
R$ 860 mil e recurso
foi viabilizado
pelo Secretário da
SEIL e Deputado,
Sandro Alex

O aparelho custou R$ 860 mil e permitirá a realização de exames precisos e com o tempo otimizado
compartilhou Sandro nas
suas redes sociais.
Osnei Stadler, prefeito
do município, afirma que
“o aparelho trará muitos
benefícios para os munícipes, que, a partir de agora,
não precisarão se deslocar
até uma cidade vizinha para
realizar o exame”. Ainda, de
acordo com o prefeito, o tomógrafo adquirido permite
grande precisão e agilidade

em sua utilização. Ele poderá ser usado no diagnóstico
de doenças como embolia
pulmonar, fraturas, hemorragias, pneumonia, edema
cerebral, derrame pleural,
aneurismas, entre outras.
Nas redes sociais, o prefeito agradeceu a parceria
com o secretário Sandro
Alex, “por sempre atender
o nosso município com bastante presteza, essa nova

Reprodução Facebook

Na quarta-feira (26), ocorreu a inauguração de uma
nova ala no Hospital Santa
Casa de Misericórdia, em
Prudentópolis. O espaço foi
construído visando a instalação de um aparelho para
realização de “Tomografias
Computadorizadas” que custou, de acordo com a diretoria do hospital, R$ 860 mil.
O recurso foi viabilizado por
intermédio do Secretário de
Infraestrutura e Logística e
Deputado, Sandro Alex, que
marcou presença na cerimônia.
“Estive na Santa Casa
entregando o novo tomógrafo para o hospital.Uma
conquista muito importante
e por isso agradeço a confiança da população. Menos
conversa!Mais resultado!”,

Reprodução Facebook
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Sandro Alex foi o responsável pela viabilização da verba

Por três graças alcançadas ler e meditar
1º Reis – Capítulo 18, versículo 20/29

- UM DEVOTO J.E.C
Oh Criador do mundo,
tu peças e receberás, embora esteja nas alturas em

Vossa Divina Glória, inclinai
vossos ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer o meu desejo (fazer o
pedido). Ouve a minha prece

e o meu pedido Pai amado e
responde-me assim como o
Senhor ouviu e respondeu
a oração de Elias, responde
minha oração e realiza os

conquista mudará a vida
dos nossos munícipes e um
alicerce melhor para os profissionais da saúde”.
Além do secretário, o Prefeito expressou sua gratidão
às famílias Diniz e Rickli, à
Cooperativa Agrícola Mista
de Prudentópolis (Camp)
e aos produtores rurais do
município, “que tiveram a
iniciativa de realizar a doação, de forma voluntária,
para auxiliar a construção
da ala onde está instalado o
aparelho de tomografia”.
Assim como Osnei e Sandro, também participaram
da cerimônia o vice-prefeito,
Evaldo Hofmann Junior, e os
vereadores Lucas Sanches,
Felipe Daciuk e Joacir Bobato.

mês pedidos Pai amando, e
assim todos saberão que só
vós sois Deus e que só vós
que é digno de receber nosso louvor e adoração (fazer

pedir). Citar sete dias pela
manhã em jejum e verás a
resposta de Deus. Mandar
publicar para agradecer
e exaltar o nome de Deus.
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PREVENÇÃO

Voz rouca é sinal de alguma doença?
Saiba o que pode
causar a ronquidão,
quando é grave e
qual o tratamento
indicado

Você notou a sua voz
rouca e, após alguns dias,
ela ainda não retornou ao
seu timbre costumeiro?
Fique atento, pois isso pode
ser sinal de que há algum
problema na sua saúde.
Também chamada de
rouquidão, a voz rouca indica que há algo errado no
funcionamento da laringe,
órgão composto pelas cordas vocais responsáveis pela
emissão da voz.
Mas que problemas podem estar levando a essa
modificação? E mais: quando é preciso se preocupar?
É o que você vai descobrir
abaixo.
O QUE PODE CAUSAR
VOZ ROUCA?
Diversas causas podem
levar à rouquidão. As consideradas mais comuns são:
•Uso indevido da voz,
como gritar muito;
•
Resfriado ou infecções respiratórias;
•
Alergias;
•
Tosse crônica;
•
Refluxo gastroesofágico;
•
Inalação de substâncias irritantes;
•
Câncer de laringe ou
na garganta;
•
Distúrbio na tireoide;
•
Câncer de tireoide
ou de pulmão;
•
Presença de nódulo
nas cordas vocais;
•
Desordem nervosa
ou muscular na região da
laringe.
Como existem tanto
causas inofensivas quanto
graves, a recomendação é

Reprodução
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Fique atento a voz rouca, pois isso pode ser sinal de que há algum problema de saúde, a voz indica que há algo errado com a laringe
buscar ajuda profissional
assim que for notada alguma modificação na voz
para que, se necessário,
seja iniciado o tratamento
adequado.
QUANDO O
PROBLEMA PODE SER
CONSIDERADO GRAVE
O primeiro indício que
pode demonstrar que se
trata de algo sério é a sua
duração. Quando a causa é,
por exemplo, uso inadequado
da voz, a tendência é que em
poucos dias as cordas vocais
estejam recuperadas.
Em contrapartida, se há
a existência de um câncer,
a rouquidão tende a permanecer até que sejam
realizadas as manobras
terapêuticas adequadas. Assim, caso a voz não retorne
a sua normalidade em duas
semanas, é preciso dar uma
atenção especial a ela.
Outro indício de alerta é
quando, além da voz rouca,
o paciente passa a ter sintomas como:
•
Dor e dificuldades
para engolir;
•
Tosse persistente;

•
Presença de ferida
na garganta;
•
Perda de peso;
•
Dificuldade para
respirar;
•
Diarreia;
•
Febre;
•
Sensação de que há
uma bola no pescoço.
Além disso, a rouquidão
torna-se ainda mais perigosa quando o paciente é
fumante e faz uso abusivo
de álcool.
Isso porque estudos comprovam que fumantes que
bebem exageradamente
apresentam de 40 a 100
vezes mais riscos de desenvolverem algum câncer na
cabeça e pescoço.
TRATAMENTOS MAIS
COMUNS
A escolha do tratamento
adequado depende do diagnóstico de o que está deixando a voz rouca. Para isso, é
importante buscar a ajuda de
um otorrinolaringologista,
que poderá solicitar exames
específicos.
De forma geral, o tratamento consiste basicamente no uso de medicamentos

tópicos ou inalados, terapia
com fonoaudiólogos ou na
realização de procedimentos
cirúrgicos.
Além disso, alguns hábitos precisam ser modificados, como:
•
Dê repouso para voz;
•
Evite pigarrear e
gritar;
•
Beba bastante água;
•
Evite alimentos pesados e gordurosos;
•
Evite fumar e beber
excessivamente, se possível
pare com ambos;
•
Reduza o consumo
de café;

•
Controle, dentro do
possível, seu estresse.
Lembre-se que a voz é
um instrumento fundamental não somente para fins
profissionais, mas sociais.
Assim, mesmo que o problema pareça ser passageiro,
marque uma consulta com
um médico especializado.
Além de oferecer
orientações sobre cuidados específicos, essa ação
pode prevenir doenças ou
mesmo diagnosticá-las
de forma precoce, o que
aumenta as chances de
cura.
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SAÚDE

Nova unidade do SAMU em Imbituva
amplia atendimento de urgência
USB (Unidade Móvel
de Suporte Básico
à Vida) atenderá
população de 40 mil
habitantes

O Município de Imbituva,
juntamente com o Consórcio Intermunicipal SAMU
Campos Gerais (CIMSAMU),
inaugurou na terça-feira (25),
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. A
base atenderá também à cidade de Guamiranga, totalizando mais de 40 mil habitantes
atendidos.
A base está instalada junto
à Defesa Civil do município,
a unidade contará com ambulância de suporte básico e
equipes de urgência e emergência. O local foi reformado
e equipado para receber os
novos atendimentos.
O prefeito do município,
Celso Kubaski, esteve presente
na inauguração do espaço e
expressou contentamento
pelo serviço. “Sempre necessitamos desse serviço, quando
assumimos a Prefeitura já

Assessoria

ESTHER KREMER E ASSESSORIA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 atenderá também o município de Guamiranga

tínhamos este compromisso
de cuidar da saúde da população, o SAMU veio para complementar. Independente do
tanto de dinheiro investido,
qualquer valor fica pequeno
perto do nosso objetivo, que é
salvar vidas”, disse.
O vice-prefeito, Zaqueu
Bobato, explica que é um desejo antigo da população e
que agora está se concretizando. “Tenho certeza que
muitas situações de dores e
sofrimentos serão evitadas
com a equipe do SAMU. É um
momento muito importante
para o município de Imbituva,
eu sempre falo que saúde nunca é gasto, é investimento”,
explica Bobato.

A presidente do CIMSAMU
e prefeita de Ponta Grossa,
Elizabeth Schmidt, relata que
o município de Imbituva pas-

mos falando em salvar vidas,
eu estou muito feliz em ter
todos os municípios da região
dos Campos Gerais inseridas
neste processo, é algo bom e
importante para a população”.
O prefeito de Inácio Martins e presidente da Amcespar,
Junior Benato, mostrou o seu
contentamento em receber
mais uma unidade do SAMU
na região. “Acredito que a
região só tem a ganhar com
isso, Guamiranga também vai
ser atendida por esta unidade,
mas não é algo limitado, é uma
ajuda para toda a região da
Amcespar”, comenta.
A presidente do Cis Amcespar e prefeita de Fernandes
Pinheiro, Cleonice Schuck,

“Eu sempre falo
que saúde nuca
é gasto, é investimento”

ZAQUEU BOBATO

sava por um vazio neste tipo
de atendimento e com a ajuda
do Governo do Estado, o Consórcio conseguiu seis ambulâncias para a 4ª Regional de
Saúde e a cidade foi uma das
beneficiadas.
“É um marco, porque esta-

disse que este atendimento
vai fortalecer a 4ª Regional
e principalmente o próprio
município. “Estamos muito
felizes, queremos que a região cresça e se desenvolva,
estamos todos juntos neste
propósito e o SAMU vem para
dar mais qualidade no atendimento, na questão da saúde”.
O presidente da Câmara de
Vereadores de Guamiranga,
Ziquinho, esteve no evento
representando o prefeito do
município e falou em nome
de toda a população. “Para
nós guamiranguenses, este
serviço vai ser muito útil, vai
ser um atendimento mais
rápido, com melhor qualidade
para toda a nossa população”,
disse o vereador.
Para acionar o atendimento do SAMU, a população deve
ligar no número 192 e segundo o Major André Lopes, o número para o atendimento do
Corpo de Bombeiros permanece com o 199. Lopes explica
que o serviço vai otimizar e
regular melhor o tempo de
atendimento, onde as equipes
vão conseguir, com mais agilidade, tratar todos os traumas
que envolvem acidentes e
também urgências médicas.

TEIXEIRA SOARES

Prefeitura autoriza reajuste salarial
de 10,16% dos funcionários públicos
Aumento já
constará na folha de
pagamento de janeiro

Na segunda-feira (24), a
Prefeitura de Teixeira Soares anunciou a aprovação,
sanção e publicação da Lei
Municipal que autoriza o
reajuste salarial dos funcionários púbicos do município,
efetivos e comissionados.
Os colaboradores terão seus
pagamentos alterados já em
janeiro, com uma revisão
10,16% mais alta.
A ação, de acordo com a
Prefeita interina do município, Juliana Belinoski, terá
ecos em outras esferas, não
somente nos orçamentos
individuais dos funcionários.
“O reajuste preserva o poder
de compra dos servidores em
relação à inflação de cada
ano, passando a ter uma remuneração mais adequada
aos fatores econômicos atuais. Além de devolver o poder
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Serão depositados também os reajustes de novembro e dezembro de 2021

de compra também reaquece
a economia local e regional”,
explica.
O presidente da câmara

de vereadores de Teixeira,
Marcelo Acordi, conta que o
projeto de lei que solicita a
alteração salarial foi subme-

tido com base nos reajustes
do Índice de Preços no Consumidor Amplo (IPCA). “O
reajuste nada mais é do que
uma recomposição dos seus
vencimentos pelas perdas
aquisitivas, através do índice oficial”. Ainda, de acordo
com o presidente, o município tem conseguido manter
atualizados os salários dos
funcionários públicos graças
à boa gestão da prefeitura e
da Câmara.
Levi Varela da Silva, o Secretário Geral da Prefeitura,
conta que, em decorrência da
lei complementar nº 172, de
2020, os governos municipais
e estaduais precisaram suspender os reajustes salariais
de novembro e dezembro de
2021. A lei citada por Levi é
federal e previa que o valor
do reajuste desses dois meses
fosse direcionado para a área
da saúde. Isso se deu graças
ao decreto nº 6, de 2020,
que declara estado de calamidade pública gerada pelo
agravamento da pandemia
de Covid-19.

Contudo, apesar da suspensão dos reajustes ter sido
momentânea, os funcionários de todo o país deveriam
estar sendo compensados
agora, em 2022. Sendo assim,
Teixeira Soares cumpre com
esse compromisso, conta o
secretário. “Todos os municípios do Brasil foram obrigados a fazer essa suspensão,
mas nem todos os municípios
que suspenderam estão repondo. E nós, fizemos uma lei
no ano passado para suspender, porém agora, o prefeito
está restituindo aquele valor
que foi descontado em novembro”.
Os reajustes dos dois meses do ano passado serão
feitos em duas parcelas: a
percentagem descontada em
novembro será encaminhada na folha de pagamento
de janeiro, e a de dezembro
será reposta em fevereiro.A
partir de março os valores
se normalizarão e os funcionários receberão o valor sem
nenhuma revisão de meses
anteriores.
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MUDANÇA

Diretoria da OAB Paraná conduz primeiro
compromisso coletivo da nova gestão
Cerimônia foi
marcada pelo
ineditismo de ser
conduzida pela
primeira mulher
presidente em toda
a história do órgão

VANDERLEI KAWA OFS E ALACS
Caríssimos! Até parece
música: de que vale ter tudo
na vida, se eu não tiver Deus
em meu coração. Começo
o ano levando esta mensagem de Paz e Bem a você. De
que vale tantas festas e as
férias de fim e início de um
novo ano, se não lembrei
de Deus, de dar meu testemunho em família, de fazer
uma oração ao menino Jesus, de seus ensinamentos,
de comentar da sua vida de
pobreza e simplicidade. O
Natal de Jesus deveria acontecer todos os dias em nossa
vida, precisamos lembrar

Juramento inaugurou as atividades da nova diretoria com a participação de 14 proﬁssionais
Marilena Winter se dirigir
publicamente como presidente da OAB Paraná.
“Nos meus 33 anos de
carreira também sou uma
iniciante. Estou aqui encorajada pelos meus pares e
pela advocacia, entusiasmada e desafiada, porque
estamos dando um salto
na história”, disse Marilena. A presidente destacou
também o fato de estarem
à mesa a primeira diretora
da Jovem Advocacia e um
conselheiro representante
da advocacia negra.
Marilena Winter anunciou projetos ousados para
a nova gestão e colocou
a diretoria à disposição

dos novos profissionais.
“Contem conosco. Essa
é a profissão mais bela
que existe, porque temos
a oportunidade de falar
por alguém que não tem
voz, temos o dever de trazer a justiça para os que
sofrem, temos o direito
como um poder transformador, o maior símbolo
civilizatório da humanidade”, afirmou.
Os jovens advogados
t i ve r a m o p o r t u n i d a d e
de usar a tribuna e manifestar o sentimento de
ingressar nos quadros
da Ordem. “Gostaria de
frisar a importância de
receber o grau de advo-

gada de uma mulher. Isso
me torna muito orgulhosa

Assessoria OAB

A primeira solenidade
de compromisso coletivo
de novos advogados da
gestão 2022-2024, no início da noite desta terça-feira (25), foi marcada
pelo ine ditismo de ser
conduzida pela primeira
mulher presidente em
toda a história da OAB Paraná e também pela emoção por parte dos diretores
e dos compromissandos.
O juramento no formato
presencial inaugurou as
atividades da nova diretoria com a participação de
14 profissionais que passam a integrar os quadros
da seccional.
O s n ovo s a d vo g a d o s
foram recebidos pela presidente da OAB Paraná,
Marilena Winter, pelo
vice-presidente Fernando
Deneka, pelo secretário-geral Henrique Gaede,
pela diretora da Jovem
Advocacia, Fernanda Valério, e pelo conselheiro
André Luiz Nunes da Silva, que fez a saudação
em nome do Conselho
Estadual.
A cerimônia foi a primeira oportunidade de

Assessoria OAB
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de fazer parte desta casa”,
revelou a advogada Julia
Steffanello Brandão. Para
João Maurício Polacchini de Oliveira, prestar o
juramento da advocacia
representou a “materialização de um sonho” iniciado há 12 anos.
“Temos uma equipe
inteira de pessoas que nos
trouxe até aqui. Estamos
percorrendo um caminho,
mas essa é só a primeira
parada”, enfatizou Miguel
Colomby da Rocha. “A gratidão é o que nos move. Temos que considerar toda
uma trajetória, mas prestar compromisso diante
de uma mulher é ainda
melhor”, declarou Luana
Florentino Fonseca.
Os demais diretores
incentivaram e aconselharam os jovens profissionais sobre os desafios e
deveres éticos da advocacia. A leitura do juramento foi feita pela advogada
Jayne Piaskoski.

Marilena Winter é a primeira mulher presidente da OAB Paraná

PAZ E BEM
ANO NOVO! SEJA LUZ E BENÇÃO!
que Ele deve nascer todos os
dias em nosso coração, em
nossos gestos e atitudes, na
solidariedade e fraternidade
com nossos irmãos, especialmente, com aqueles que mais
sofrem nesta vida cheia de
desafios.
Ano novo, virada de página, os dias e noites seguirão,
mas é preciso buscar a fé e
coragem para superarmos os
desafios que nos aguardam, é
tempo de renovarmos e mudarmos de atitude conosco
mesmo. O Menino Jesus da
forma que ele nasceu, todos
sabemos bem, o Anjo disse

aos pastores em Belém: “ISTO
VOS SERVIRÁ DE SINAL”,
essas palavras ressoam cada
vez em nosso tempo, Ele vem
para nos orientar na vida. Belém é casa do pão, esse sinal
é também para nós que Deus
está na manjedoura, como se
quisesse lembrar que, para
viver, precisamos dele como
precisamos do pão para o
nosso corpo. Precisamos
nos deixar permear pelo seu
amor gratuito, incansável,
concreto, perfeito.
Mas, caríssimos, quantas
vezes, famintos de divertimentos, tempo para festas,

aproveitar a vida, ter sucesso
e mundanidade, nutrimos a
vida com alimentos que não
saciam e deixam um vazio
por dentro! Porque precisamos buscar Deus só quando
adoecemos? Disso mesmo o
Senhor se lamentava, pela
boca do profeta Isaias dizia:
“Enquanto o boi e o jumento
conhecem a sua manjedoura,
nós, seu povo, não O conhecemos, como fonte de nossa
vida”.
É triste, lamentamos e
até choramos por ver tantas
pessoas não acreditarem em
JESUS. O povo continua in-

saciável em, cada vez mais,
ter e apegar-se as coisas
materiais e bens, do que das
coisas do alto. Caríssimo,
ainda é tempo para mudarmos, volte seu olhar para a
manjedoura de Jesus, pobre
de tudo, mas rica de AMOR,
ensina que o alimento da
vida é deixar-se amar por
Deus e amar os outros como
a ti mesmo. Neste novo ano
que se inicia, enriqueça sua
vida na graça de Deus que
é derramada sem medida.
Seja luz e benção a quem
você encontrar pelo caminho da Vida. PAZ E BEM!
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PARCERIA

Empresas da região poderão ser
priorizadas na nova concessão da Flona
Através da
Deputada Leandre,
a Amcespar
e prefeituras
realizaram a
solicitação ao
Governo Federal

O projeto não tem como objetivo a exploração extrativista da ﬂoresta, mas sim o manejo sustentável

A respeito da visita, Junior conta que o objetivo é
que, assim que o processo
licitatório iniciar, uma cota
seja reservada a empresas
regionais. “Porque se não nós
vamos perder para as grandes
empresas, inclusive de fora
do nosso estado”, explica.
Além disso, Junior explana
que os gestores têm o dever
de prezar para que os recur-

Jaqueline Lopes

Desde julho de 2021, a
Floresta Nacional de Irati faz
parte do Plano de Parcerias de
Investimentos (PPI), projeto
que viabiliza o processo de
concessão da Flona. Para que
a região consiga ainda mais
benefícios no convênio, a
Amcespar, em parceria com
o ICMBio, encaminhou um
documento ao governo federal que solicita a priorização
na contratação de empresas locais para o manejo da
ﬂoresta.A decisão foi tomada
na primeira reunião do ano
da associação, no dia 24 de
janeiro, e será intermediada
com o apoio da Deputada
Leandre dal Ponte.
Junior Benato (presidente

Arquivo folha
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Negociações foram realizadas na presença da ministra Tereza Cristina

da Amcespar e prefeito de
Inácio Martins), Jorge Derbli
(prefeito de Irati) e Leandre,
foram até Brasília para iniciar
as negociações sobre a concessão da Flona no Ministério
da Agricultura e com a própria ministra Tereza Cristina,
durante um breve encontro.
Eles foram recebidos pelo
diretor-geral adjunto do Serviço Florestal Brasileiro, João
Crescêncio, coordenadora-Geral de Concessão Florestal,
Cristina Galvão, e administradora do Departamento
de Estruturação e Projeto de
Infraestrutura Socioambiental, Ludmila Costa, e o chefe
do Departamento de Estruturação de Projetos de Infraestrutura Socioambiental do
BNDES, Robson Oliveira.
“Queremos que todo o
desenvolvimento que toda a
riqueza gerada por essa concessão possa ficar também
na nossa região. Para poder
desenvolver a região com
geração de renda, emprego
e riqueza”, declara Leandre
diretamente do Distrito Federal.

sos provindos das riquezas
pertencentes à nossa região
se mantenham aqui.
Ainda, a Prefeita de Fernades Pinheiro, Cleonice
Schuck, concorda com o presidente da associação. “Gostaríamos muito que essas
empresas participassem da
concessão, porque são frutos
daqui, da nossa região. São
empresas que estão aqui gerando diretamente empregos
e que, com certeza, conhecem
muito bem a nossa realidade”, compartilha.
O Diretor da Floresta
Nacional de Irati, Geraldo
Machado Pereira, diz que a
solicitação é válida. “É muito
benéfica essa iniciativa dos
prefeitos se organizarem para
tentar manter na região
mais subsídios relativos
ao projeto que está se
desenvolvendo, eu acho
justo”. Além disso, tendo
em vista o andamento
do processo, Geraldo estima que o edital para a nova
concessão saia no segundo
semestre de 2022.

O QUE MUDARÁ COM A
NOVA CONCESSÃO?
Geraldo explica que o projeto não tem como objetivo a
exploração madeireira extrativista da ﬂoresta. Na realidade, o objetivo da concessionária contratada será realizar
o manejo e manutenção de
todo o espaço. “O importante
explicar à população é que,
não é o corte, a retirada de
madeira ﬂoresta, mas sim o
manejo da ﬂoresta”.
Assim que a nova empresa
começar a operar, a Floresta
terá melhorias perceptíveis
para toda a população, como

por exemplo, as condições de
acesso aos visitantes serão
melhoradas. Outro aspecto
crucial do projeto é que ele
deverá facilitar a coleta de
dados para elaboração de
pesquisas científicas, inclusive por pesquisadores da
UNICENTRO e universidades
locais. Da mesma maneira,
haverá uma maior circulação
financeira na região, devido
ao comércio, contratação e turismo, consequências diretas
da novidade.
“Isso que é importante, já
que vai trazer muito informação para trabalhos científicos,
vai trazer emprego e renda
para região toda, vai trazer
a circulação de recursos financeiros, a melhoria nas
instalações da floresta nacional, ou seja: todos vão ser
beneficiados”, finaliza.

“Gostaríamos muito
que essas empresas
participassem da
concessão, porque
são frutos daqui, da
nossa região. São
empresas que estão
aqui gerando diretamente emprego
e que, com certeza,
conhecem muito bem
a nossa realidade”

CLEONICE SCHUCK

Por que
investir em
previdência
com a
gente?
• Planos diversificados
de acordo com o seu perfil
e de seus dependentes.
• A taxa de carregamento é zero.

Invista em
previdência
com o
Sicredi.
Aqui seu investimento
rende mais do que dinheiro.

Fale com seu gerente
ou acesse sicredi.com.br/previdencia

• Você garante seu futuro e ainda
apoia o desenvolvimento da
sua região.

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.

Seja qual for o seu motivo,
investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519
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Prefeitura Municipal de Rio Azul
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO nº 91-2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL e WHBN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Art. 57, §1º, da Lei Federal
8.666/93, fica aditivado até o dia 31/03/2022 o
prazo de vigência e execução, contido na Cláusula
Terceira do Contrato 91/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas
ASSINATURA: 27/01/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Walceli Herschel Baeta Neves – Representante
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ORIUNDOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA
ESCOLAR PARA O ANO DE 2022
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados,
que se encontra aberta Chamada Pública nº
01/2022, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios produzidos em regime de Agricultura Familiar, a serem utilizados para o preparo
e distribuição da merenda escolar da Secretaria
Municipal de Educação no ano letivo de 2022,
conforme artigo 14 da Lei nº. 11.947 de 16 de
junho de 2009. A Documentação para Habilitação
deverá ser endereçada à Comissão Permanente
de Licitações no período compreendido entre os
dias 28/01/2022 a 28/02/2022, na Prefeitura do
Município de Rio Azul-PR, na Rua Guilherme Pereira, 482, Centro. O edital e seus anexos poderão
ser obtidos gratuitamente através do site: www.
rioazul.pr.gov.br, ou, pessoalmente no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Rio
Azul-PR. Maiores informações através do telefone
(42) 3463-1122 ou pessoalmente no departamento
de licitações.
Rio Azul, 26 de janeiro de 2022.
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 retificado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 08/2022, do tipo MENOR PREÇO por
item/lote, com data de abertura para o dia 09 de
fevereiro de 2022, às 08H30min, cujo objeto é
AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, ATRAVÉS
DE CONVENIO Nº 918865/2021MAPA, através
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a
partir das 13:30h do dia 28/01/2022 às 08;30h
do dia 09/02/2022, início da fase de lances às
09hrs 00min do dia 09/02/2022. O Edital e demais
informações encontram-se disponíveis na sede da
Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme
Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min
e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.
org.br/ partir do dia 28 de janeiro de 2022.
Rio Azul, 27 de janeiro de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
CANCELAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 28/2021.
O Prefeito Municipal de Rio Azul-PR, torna público
a todos os interessados que, está CANCELANDO da Ata de Registro de Preço nº 28/2021, por
razões de interesse público, com fundamento no
Inciso IV do Decreto municipal 119/2013, ficando o
Detentor da Ata liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade
Rio Azul, 25 de janeiro 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
11/2022 –
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO DE TÉCNICO FLORESTAL, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE, TÉCNICO EM AGROECOLOGIA OU
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA PARA ATUAREM
JUNTO AO PROJETO DE DIVERSIFICAÇÃO
RURAL E AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE
RIO AZUL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
FAVORECIDO: KATHLEEN CRISTINA STANI-

CHESKI
CPF100.763.779-03
Embasamento Legal: Nos termos do inciso I, do
artigo 25º , da lei 8.666/93
Rio Azul, 26 de janeiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 04/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: KATHLEEN CRISTINA STANICHESKI
CPF100.763.779-03
VALOR: R$ 17.904,00 (Dezessete Mil, Novecentos
e Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De
26/01/2022 à 25/01/2023.
ASSINATURA: 26/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) KATHLEEN CRISTINA STANICHESKI
Representante
PREGÃO PRESENCIAL 18/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS
GRÁFICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VINICIUS RONCAGLIO - ME
CNPJ.: 22.654.822/0001-29
Rio Azul, 24 de janeiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
022/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VINICIUS RONCAGLIO - ME
CNPJ.: 22.654.822/0001-29
VALOR: R$ 15.200,00 (Quinze Mil e Duzentos
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 25/01/2022 à 14/04/2022.
ASSINATURA: 25/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VINICIUS RONCAGLIO
Representante
PREGÃO ELETRONICO 103/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS
DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE
COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANDRE ANTONIO SABINO ME
CNPJ.: 27.743.380/0001-00
CONTRATADA : ANTUNES E COPANSKI LTDA
CNPJ nº.: 05.781.408/0001-61
CONTRATADA: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS
EIRELI
CNPJ.: 30.759.356/0001-74
CONTRATADA: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ.: 28.719.518/0001-07
CONTRATADA: COLESEL & COLESEL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ.: 28.222.059/0001-43
CONTRATADA: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
CONTRATADA: : DISSENCE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ.: 40.064.614/0001-51
CONTRATADA: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ.: 37.278.673/0001-18
CONTRATADA H R PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
CNPJ.: 14.219.973/0001-20
CONTRATADA HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-08
CONTRATADA: KELLY A.D.S MINIOLI COMERCIO
DE PRODUTOS - ME
CNPJ.: 21.782.356/0001-02
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E
TRANSPORTES LTDA
CNPJ.: 39.649.812/0001-06
CONTRATADA: : MULTICENTER & DIGICOLOR
ATACADO LTDA-ME
CNPJ.: 07.731.259/0001-51

CONTRATADA MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
CNPJ.: 12.811.487/0001-71
CONTRATADA MUSTANG ATACADO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ.: 34.159.018/0001-52
CONTRATADA NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ.: 24.402.903/0001-67
CONTRATADA ODAIR JOSE MARCIANO
CNPJ.: 41.443.583/0001-02
CONTRATADA OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
CONTRATADAPRESTIGE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ.: 12.497.666/0001-86
Rio Azul, 24 de janeiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
03/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANDRE ANTONIO SABINO ME
CNPJ.: 27.743.380/0001-00
VALOR: R$ 2.730,58 (Dois Mil, Setecentos e Trinta
Reais e Cinquenta e Oito Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANDRE ANTONIO SABINO
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
04/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANTUNES E COPANSKI LTDA
CNPJ.: 05.781.408/0001-61
VALOR: R$ 35.421,51 (Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Um
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)PAULA FRANCIELE PYL ANTUNES COPANSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
05/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS
EIRELI
CNPJ.: 30.759.356/0001-74
VALOR: R$ 1.722,00 (Um Mil, Setecentos e Vinte e
Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
06/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ.: 28.719.518/0001-07
VALOR: R$ 7.528,60 (Sete Mil, Quinhentos e Vinte
e Oito Reais e Sessenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CHARLEI BONI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS 07/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
CONTRATADA: COLESEL & COLESEL
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ.:
28.222.059/0001-43
VALOR: R$ 7.528,60
(Sete Mil, Quinhentos
e Vinte e Oito Reais e
Sessenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS:
De 24/01/2022 à
23/01/2023.
ASSINATURA:
24/01/2022
FORO: Comarca de
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALICE PAITRA
COLESEL
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS 08/2022
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$ 77.419,00
(Setenta e Sete Mil,
Quatrocentos e Dezenove Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS:
De 24/01/2022 à
23/01/2023.
ASSINATURA:
24/01/2022
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 09/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DISSENCE COMÉRCIO
ATACADISTA LTDA
CNPJ.:
40.064.614/0001-51
VALOR: R$ 1.131,72
(Um Mil, Cento e Trinta
e Um Reais e Setenta
e Dois Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS:
De 24/01/2022 à
23/01/2023.
ASSINATURA:
24/01/2022
FORO: Comarca de
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALEXSANDER
ALVES PARANHO
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Prefeitura Municipal de
Rio Azul
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
010/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EREMASTER DISTRIBUIDORA
DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ.: 37.278.673/0001-18
VALOR: R$ 4.553,76 (Quatro Mil, Quinhentos e
Cinquenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIANE JAGUSESKI ARCEGO
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
011/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: H R PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA
CNPJ.: 14.219.973/0001-20
VALOR: R$ 15.787,70 (Quinze Mil, Setecentos e
Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RITA DE CASSIA QUEIROZ STUDZINSKI
WISNIEWSKI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
012/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: HORTOPLUS PRODUTOS
ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-08
VALOR: R$ 15.500,25 (Quinze Mil e Quinhentos
Reais e Vinte e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCELO BRANDALISE ZANINI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
013/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: KELLY A.D.S MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME
CNPJ.: 21.782.356/0001-02
VALOR: R$ 56.746,95 (Cinqüenta e Seis Mil,
Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e
Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)KELLY ANGELICA DELGADO SCHERER
MINIOLI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
014/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS
E TRANSPORTES LTDA
CNPJ.: 39.649.812/0001-06
VALOR: R$ 5.839,17 (Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Dezessete Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.

ASSINATURA:
24/01/2022
FORO: Comarca de
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANDRE LUIZ DOS
SANTOS
Representante

e Quatro Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JANAINA CAVASSIM
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS
015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
CONTRATADA:
MULTICENTER &
DIGICOLOR ATACADO
LTDA-ME
CNPJ.:
07.731.259/0001-51
VALOR: R$ 20.530,25
(Vinte Mil, Quinhentos
e Trinta Reais e Vinte e
Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS:
De 24/01/2022 à
23/01/2023.
ASSINATURA:
24/01/2022
FORO: Comarca de
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)NILSON CARLOS
FERREIRA GASPAR
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
018/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ.: 24.402.903/0001-67
VALOR: R$ 11.630,51 (Onze Mil, Seiscentos e
Trinta Reais e Cinqüenta e Um Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FERNANDO PIZANI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS
016/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MULTISUL COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA
- EPP
CNPJ.:
12.811.487/0001-71
VALOR: R$ 10.518,93
(Dez Mil, Quinhentos e
Dezoito Reais e Noventa e Três Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS:
De 24/01/2022 à
23/01/2023.
ASSINATURA:
24/01/2022
FORO: Comarca de
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FRANCIELE ROVER
BIANCHI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS
017/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MUSTANG ATACADO DE
EQUIPAMENTOS
CNPJ.:
34.159.018/0001-52
VALOR: R$ 35.852,64
(Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinqüenta e
Dois Reais e Sessenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
019/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ODAIR JOSE MARCIANO
CNPJ.: 41.443.583/0001-02
VALOR: R$ 61.454,00 (Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ODAIR JOSE MARCIANO
Representante

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Deliberativo da ANAPCI – Associação do Núcleo de Apoio ao Portador
de Irati, consoante o art. 29, ítem 29-1, do Estatuto
Social, convoca os senhores Conselheiros, para
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se de acordo
com a pauta a seguir relacionada:
ASSUNTOS: – Leitura, avaliação e aprovação do
Relatório de Atividades da Associação,
realizadas em 2021;
- Apresentação, discussão e aprovação da Prestação de Contas do Conselho
Administrativo, Ano 2021.
DATA: - 27/01/2022.
HORÁRIO : - 19:30 horas, em primeira convocação, meia hora depois, em segunda convocação.
LOCAL : - Rua Conselheiro Zacarias, 156, Centro,
Irati/PR
Irati, 12 de janeiro de 2022.
Epaminondas Brás Martin
Presidente do Conselho Deliberativo

Súmulas
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
INDÚSTRIA DE MADEIRAS MENON LTDA torna público
que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Renovação
da Licença Ambiental de Operação, para Serraria e desdobramento de madeiras, instalada na Rua Zeni Veine da
Silveira, Parque Industrial, no Município de Imbituva - PR.
A Lalufa Administradora de Bens Próprios Ltda. torna
público que requereu ao Instituto Água e Terra - IAT, a
Licença Prévia - LP, para Condomínio de Chácaras, a ser
implantado na Matricula 6636 do RI de Teixeira Soares –
Paraná, a ser instalado na estrada do Kalinoski Km 16.
Súmula de Requerimento de Licenciamento Ambiental
LUCAS OPENKOSKI (CNPJ: 44.534.351/0001-58) torna
público que irá requerer ao IAT a Licença Ambiental Simpliﬁcada para a atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos, a instalar-se na Estrada de Riozinho dos
Santos, S/N, Zona Rural, Município de Rebouças - PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
020/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
VALOR: R$ 40.045,09 (Quarenta Mil e Quarenta e
Cinco Reais e Nove Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)OSMAIR RODRIGUES
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
021/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PRESTIGE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI
CNPJ.: 12.497.666/0001-86
VALOR: R$ 10.840,54 (Dez Mil, Oitocentos e Quarenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 24/01/2022 à 23/01/2023.
ASSINATURA: 24/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GILVANO ANTONIO DOROINKA
Representante

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM PRUDENTÓPOLIS/PR
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas
datas de 17/02/22 (1º leilão) e 24/02/22 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do seguinte lote: Lote 5 - Prudentópolis/PR. Lot.
Sto. Antônio. Rua Cap Francisco Durski Silva, s/n (Lt. 05 da Qd. 03). Ter c/ 372,00m². Mat. 13.961 do RI local. Obs.: Ocupado.
(AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 277.238,58. 2º Leilão R$ 51.000,00. (caso não seja arrematado no 1º leilão). COND. DE
PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira.
OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • Cond. de Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br
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Welison Freitas, natural
de Rebouças,
completou idade
nova na quarta-feira (26).
Uma vida cheia
de surpresas,
saúde e infinitas
alegrias. Feliz
aniversário!

WonderWorks Orlando
A iratiense Loriane Filipak Fleischer fez uma incrível viagem e tem
registrado em suas redes socias os lugares que conheceu, desta vez, foi a
famosa “Casa de ponta-cabeça”, em Orlando, na Flórida. Do lado de fora,
o WonderWorks é literalmente uma casa de ponta-cabeça que fica na
International Drive, uma das principais avenidas da cidade.

Arthur Henrique Santos completou mais um ano de vida na
segunda-feira (24). Que os próximos 365 dias sejam da forma
que você mais gosta, com muitas viagens e aproveitando a
vida ao máximo. Parabéns e muitas alegrias!

“O amor não conta cromossomos”
Este foi o tema do encontro realizado na quarta-feira (26), na APAE
de São Mateus do Sul. Realizado pelas equipes de Saúde e Assistência Social, o encontro teve como objetivo reunir pessoas que vivenciam situações em comum, refletindo sobre as suas dificuldades e
suas conquistas. O próximo encontro será no mês de março.

O musico Erico Bonfim, integrante do
Grupo Turma da Vaneira, comemorou a
chegada dos seus 26 anos no último dia 25.
Que seu caminho seja repleto de alegrias
e muito sucesso.
Feliz aniversário!

Dez anos da linda Gabriela!
Ela comemorou na segunda-feira (24) a
chegada de mais um aniversário, com
direito a festa surpresa, produzida pela
mamãe Bianca, a qual emocionou a
pequena, dona de um coração gigante
e um sorriso lindo a Gabi encanta a
todos a sua volta!
Parabéns e muitas felicidades!!!

