
FÉ
4 mil pessoas 
participam da 
Romaria
Penitencial 
do Itapará

Cidades 13

Cidades 07

OVINOCULTURA
1ª Expo 
Ovinos 
acontece no 
sábado (09) 
em Imbituva

Cidades 08

PARANÁ
Região 
recebe 
cerca de 
R$ 42 milhões 
em recursos

Cidades 04

PRUDENTÓPOLIS
Traiano e Sandro 
Alex liberam 
R$ 8,5 mi para 
melhorias
em estradas

Cidades 09

ALTERNATIVA
Saúde de Rio 
Azul oferta
terapias 
integrativas 
gratuitas

Irati, 08 de Abril de 2022

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2737

R$ 4,00FOLHA
IRATI |  SEMPRE PRESENTE  |  folhadeirati.com.br

CICLISMO

Governo garante R$ 1,8 mi
para ciclovia de Irati

O Governo do Paraná 
liberou R$ 1,8 milhão 
para a construção de 
mais 7 km de ciclovia em 
Irati. Esta será a segun-
da etapa do projeto dos 
30km que a Prefeitura 
quer implantar no muni-
cípio, com a ideia de ligar 
os bairros por meio da 
ciclovia. As obras devem 
iniciar nos próximos me-
ses. 
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A Teoria da Mente e o autismo 
Antes de pensar em comprar o primeiro tablet versão infantil 

para a sua criança de três anos, é fundamental ter consciência 
do quanto as brincadeiras de faz-de-conta são imprescindíveis 
para o desenvolvimento do ser humano. A brincadeira de faz-
-de-conta é a atividade principal e predominante na infância. 
Ser capaz de fazer uma coisa significar outra é uma das maiores 
realizações da criança pequena. Nesse tipo de brincadeira, a 
criança finge ser outra coisa ou cria um mundo de fantasia.

É através do brincar com a imaginação, onde um canudo 
de papelão vira um foguete na corrida com o amiguinho, ou 
travesseirinhos arremessados são uma guerra de nuvens entre 
irmãos, que a criança exercita a habilidade de fazer suposições 
precisas sobre o que os outros pensam ou sentem, ou que ajuda 
a prever o que farão. Essa habilidade está relacionada ao que 
a psicologia chama de Teoria da Mente (ToM). Adquirir essa 
habilidade é fundamental para nossa inserção social, para 
estabelecer, manter e ter êxito nas relações sociais.

O termo Teoria da Mente está relacionado com a metar-
representação, isto é, a representação de estados mentais de 
fundamental importância para o desenvolvimento linguístico. 
Ela pode ser investigada por meio de tarefas de falsa-crença, que 
exigem a compreensão de situações nas quais se tem um pro-
blema que é visto sob diferentes perspectivas: a perspectiva do 
indivíduo que está enfrentando o problema, e a do espectador, 
que está vendo a situação de fora.

As tarefas de Teoria da Mente de primeira ordem exigem a 
compreensão de que "uma pessoa pensa algo", enquanto as de 
segunda ordem exigem a compreensão de que "uma pessoa 
pensa que outra pessoa pensa algo".

A relação da brincadeira de faz-de-conta com o desenvolvi-
mento da Teoria da Mente de crianças pequenas também tem 
sido objeto de um número significativo de estudos. Pesquisa-
dores observaram que crianças que brincam de faz-de-conta 
em suas casas, com mães e irmãos, apresentam uma melhor 
compreensão das falsas crenças.

O que aos olhos dos leigos parece ser um funcionamento 
de difícil compreensão, na psique das crianças com desenvol-
vimento típico, ocorre naturalmente entre os três e seis anos 
de idade. Contudo, as crianças com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) podem desenvolver essa habilidade de forma 
mais lenta e distinta.

O TEA se caracteriza por prejuízos severos na interação social 
e na comunicação e por ausência de atividades imaginativas, 
substituídas por comportamentos repetitivos e estereotipados. 
Por isso, ao observarmos uma criança autista, temos a sensação 
de que ela vive ensimesmada. E de fato vive, ao não conseguir 
interagir com o outro. O que envolve a Teoria da Mente e a 
Linguagem.

Não por acaso, as principais dificuldades que indivíduos 
com TEA podem enfrentar devido ao desenvolvimento tardio 
da Teoria da Mente são a capacidade de entender sentimentos 
e pensamentos alheios, entender que os outros esperam que 
seu comportamento mude dependendo de onde ou com quem 
estão, prever o que as pessoas podem fazer em seguida, inter-
pretar diversos gestos ou expressões faciais, entender como seu 
comportamento pode irritar terceiros, compreender regras so-
ciais e por fim expressar as próprias emoções adequadamente.

A Teoria da Mente entende que as principais características 
autistas resultam da falha nas capacidades de metarrepresen-
tação, tornando impossível a compreensão dos estados mentais 
alheios.

Pesquisadores nesse campo sustentam que pensamentos, 
emoções e intenções já são expressos e compreendidos nas 
condutas explícitas, permitindo a sintonia mútua que funda a 
sociabilidade humana. Desta forma, no caso do autismo, antes 
da instalação de prejuízos na metarrepresentação, haveria 
distúrbios precoces na dimensão sensório-motora, interferindo 
nos processos de intersubjetividade primária e secundária.

E como esse processo ocorreria em crianças autistas? Como 
seria possível identificar esse déficit? Nelas, o déficit na cons-
trução da Teoria da Mente apareceria na escassez de jogos de 
faz-de-conta e na dificuldade em usar e entender termos asso-
ciados a estados mentais.

 HELEN MAVICHIAN É PSICOTERAPEUTA ESPECIALIZADA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 
MESTRE EM DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO PELA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKEN-
ZIE. É GRADUADA EM PSICOLOGIA, COM ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA. PESQUISADORA 
DO LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIA COGNITIVA E SOCIAL, DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE. POSSUI EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE PSICOLOGIA, COM ÊNFASE EM NEUROPSICOLOGIA 
E AVALIAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA.

Esta semana, Irati foi contemplada com 
mais R$ 1,8 milhão em recursos para continuar 
a ciclovia. Uma segunda etapa vai começar em 
breve e o recurso já foi garantido pelo deputado 
Nelson Justus, que se empenhou em trazer 
para o município. Serão mais sete quilômetros 
de extensão da ciclovia que vai ligar os bairros 
de Irati ao Centro. 

 Essa expansão vai ajudar muito os ciclistas. 
Os 2km já construídos são muito utilizados. A 
todo tempo é possível ver alguém passando 
de bicicleta por ela, seja para ir até o Centro, 
ao trabalho ou até mesmo na prática do es-
porte. Com certeza, essa obra vai incentivar 
ainda mais pessoas a se locomoverem com a 
bicicleta. 

 A falta de ciclovia nas cidades é um atra-
so, dados do IBGE de 2018 são a prova disso. 
Apenas 14 em cada 100 municípios no país 
possuem ciclovias. A parcela de cidades que 
oferecem bicicletários públicos é mais insig-
nificante: cinco em cada 100. Irati começou o 
projeto em 2020, com uma proposta do prefei-
to Jorge Derbli de construir 30 km de ciclovia 
em todo o município, de forma em que todos 
os bairros sejam ligados, e a locomoção para 
o Centro seja facilitada. O prefeito foi atrás 
para conseguir esses recursos, e já disse que 
vai continuar para garantir que todo o projeto 
seja realizado. 

Esses investimentos são necessários, polí-
ticas públicas voltadas para a mobilidade ur-
bana são importantes  e o uso da bicicleta traz 
muitos benefícios. Hoje, o automóvel se tornou 
crescente, e as bicicletas lutam para conquistar 
espaço, mas a vida melhoraria em vários as-

pectos, como em qualidade de vida, bem-estar, 
além da preservação do meio ambiente com um 
meio de transporte mais sustentável. 

O Brasil tem hoje cerca de 70 milhões de 
bicicletas, mas quase não há lugares exclusi-
vos e seguros para se trafegar, especialmente 
nas cidades menores. E isso começa a mudar 
em Irati. Com a ciclovia, os ciclistas têm mais 
segurança e tranquilidade para trafegar, pois 
terão um local específico. Claro que alguns 
precisam se adaptar as regras de se andar em 
uma ciclovia, mas não muda o fato de poder 
pedalar pelo local com confiança, sabendo que 
não invadirão o espaço. 

O presidente da Associação dos Ciclistas de 
Irati, Antonio Duda, expressa bem a questão 
dos ciclistas, e também deixa claro que eles 
fazem parte da mobilidade urbana e precisam 
estar dentro das políticas públicas. “As ciclovias 
fazem com que o ciclista se sinta mais confor-
tável para utilizar menos os carros e oferece 
uma maior sensação de segurança, isso é o 
principal do uso da bicicleta nas ruas da nossa 
cidade. É uma evolução para organização do 
trânsito, tanto para o motorista quanto para o 
ciclista”, observa. 

Todos só têm a ganhar com a extensão da ci-
clovia. Será mais um incentivo para as pessoas 
utilizarem a bicicleta diariamente e fazer com 
que se torne um meio alternativo para baixar o 
fluxo de veículos em Irati, que cresce a cada dia. 
Além disso, através dessa forma de locomoção 
mais pessoas podem se adaptar, gostar e  ter 
ela como esporte. E quem sabe levar o nome do 
município para outras cidades nas competições 
de ciclismo. 
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"53%"
A cada pesquisa, a 

pontuação de Ratinho 
Jr aponta definição 
no primeiro turno no 
Paraná

Alguns políticos são 
como cartomante 
com Alzheimer! 
Sabem tudo sobre 
os próximos quatro 
anos, mas não
lembram nada dos 
últimos 16!

ANALISTA DE BOTEQUIN

Cidades Inteligentes Digitais
O prefeito Jorge Derbli e a prefeita Cleonice participaram 

do 8º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligen-
tes. O objetivo do Congresso é reunir prefeitos, gestores públi-
cos de diversas áreas e vereadores interessados em conhecer 
e dialogar sobre inovações que podem transformar as cidades 
neste momento desafi ador e importante para a adoção de 
novas tecnologias no fomento ao desenvolvimento socioe-
conômico. Acompanharam o prefeito Derbli, a vice Ieda e o 
secretário de Indústria e Comércio, Marcelinho Rodrigues. 

E dê-lhe ciclovia
O deputado Nelson Justus esteve em Irati esta semana 

e anunciou a liberação de um recurso para construção de, 
aproximadamente, 7 km de ciclovia. Está dentro dos propó-
sitos do prefeito Derbli a construção de uma grande malha 
viária voltada ao ciclismo e Nelson Justus viabilizou, junto ao 
governo Ratinho Junior, aproximadamente, R$1.8 milhão para 
esta obra. Nelson ainda vai viabilizar recurso para a Secretaria 
de Esporte para construção de alojamento e espaço para artes 
marciais a pedido do secretário Dedé.

Evento
À noite, o deputado Nel-

son Justus e o pré-candi-
dato a deputado federal, 
Newton Bonim, realizaram 
um jantar para prestar con-
ta das conquistas e também 
aproximar Bonim da comu-
nidade iratiense. Bonim é 
empresário proprietário 
da Beauty Color e disputa a 
Câmara Federal pelo União 
Brasil (UB). Adventista do 
7º dia, também terá dobra-
da com Artagão Junior na 
região.

Guto em Prudentópolis
O deputado estadual Guto Silva cumpriu, na quarta-

-feira (06), agenda em Prudentópolis. Pré-candidato ao 
Senado pelo PP, Guto esteve com os prefeitos de Prudentó-
polis Osnei Stadler, Marcelo Leite, de Guamiranga e Celso 
Kubaski, de Imbituva. Cumpriu agenda na cidade e falou 
sobre seus planos para disputar o Senado pelo PP. A agenda 
foi organizada pelo Vereador Mauricio Bosac.

Mais calçamento
O prefeito Osnei Stadler (UB) está continuando a meta de 

transformar Prudentópolis em um dos municípios com maior 
extensão em pedra irregular do Paraná. Na visita do deputado 
Ademar Traiano a Prudentópolis junto do, agora, deputado 
federal Sandro Alex, conseguiu mais R$ 2 milhões para dar 
sequência a pavimentação da comunidade de Ligação. O re-
curso deve propiciar a pavimentação de mais 6km de pedras 
irregulares. A meta é chegar a Jaciara.  Desvencilhado 

A família Lucas está dan-
do os passos necessários para 
lançar uma candidatura a 
deputado. O nome preparado 
é do fi lho de Felipe, Rafael Lu-
cas, que já foi candidato e até 
poucos dias, ocupava o car-
go de Controlador Geral de 
Obras e Serviço do Paraná Ci-
dade. Devido à proximidade 
do período eleitoral, Rafael se 
desvinculou do cargo antigo 
e, agora, está habilitado para 
manter sua candidatura. 

No PSB
Após uma longa perma-

nência, Rafael Lucas deixou 
o PSC onde organizou o 
partido por muitos anos e 
filiou-se no PSB. Embora 
esvaziado de grandes lide-
ranças, o partido fi cou ao 
comando de Luciano Ducci, 
deputado federal, do qual 
Rafael é próximo desde 
quando o vereador trouxe 
obras como a revitalização 
da Rua Jornalista José da 
Silva e também da Daniel 
Moreira. 

No PTB 
O PTB de Irati é como “azeitona em boca de banguela”. Uma 

hora está aqui, outra acolá. Agora, quem está organizando a 
legenda é o ex-vereador, Roni Surek, que pretende apoiar o 
pré-candidato a deputado estadual Zampieri, de Ponta Grossa. 
O PTB de Irati inclui nomes como o dentista Dalvino Cavali, 
Galinho, até então MDB, e é o presidente da sigla e até o médico, 
Eduardo Bento, que seria candidato a deputado estadual pelo 
MDB e apoiará a candidatura de Ricardo Zampieri. Política é 
assim, uma hora de um jeito...

Liberado
O Prefeito Celso Kubaski esteve na terça (29) na Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano (SEDU), com o secretário Augusti-
nho Zuchi retirando a autorização para abertura do Edital para 
Licitação da pavimentação asfáltica no bairro "Vila Brasil". É 
um investimento de mais de R$ 12 milhões na melhoria da qua-
lidade de vida das famílias que ali residem. Kubaski vai agilizar 
o processo de licitação para iniciar as obras o quanto antes. 
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ESTHER KREMER

Na quarta-feira (06), o pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa do Paraná e deputado 
estadual, Ademar Traiano, 
esteve em Prudentópolis na 
companhia do deputado fe-
deral e ex-secretário da SEIL, 
Sandro Alex, para assinatura 
da ordem de serviço de                 R$ 
6,5 milhões para recape as-
fáltico do trecho que liga o 
quadro urbano até a Linha da 
Esperança.

Na ocasião, estiveram pre-
sentes o prefeito Osnei Stadler, 
o vice Evaldo Hofmann chefe 
de gabinete, Alex Garcia, se-
cretários municipais, vere-
adores, empresários e os re-
presentantes da empresa que 
ganhou a licitação e realizará 
o recape asfáltico, Impetus 
Pavimentação LTDA.

O trecho é de, aproxima-
damente, 15km da Rodovia 
Municipal Capitão João Durski 
Silva, conhecida como Linha 
da Esperança. Segundo nota 
ofi cial, na página do prefeito, 
a obra terá início nos próximos 
dias. 

PRUDENTÓPOLIS

Traiano e Sandro Alex assinam ordem de 
serviço de R$ 8,5 milhões para estradas
O recape de, 
aproximadamente, 
15km vai ligar a 
estrada da área 
urbana até a Linha 
Esperança

O deputado Ademar  Traia-
no explicou que este é um 
desejo antigo da população e 
agora será concretizado. “Nós 
vamos recuperar esta obra 
que não é um recape, mas, 
sim, todo o trecho novo. São 
quase R$ 7 milhões em asfalto 
usinado, com durabilidade de 
20 anos. É um grande avanço 
para Prudentópolis e é fruto do 
nosso trabalho”.

Traiano já destinou muitos 
recursos para o município e 
,segundo ele, isto só existe por 
causa de uma grande parceria 
construída com os gestores 
municipais. “Prudentópolis 

vive um novo momento, nós 
mudamos a cara deste mu-
nicípio e deixamos um bom 
cartão de visitas, com obras 
em todos os cantos, de asfalto, 
pedra irregular e nós estamos 
chegando a 60km só de asfalto. 
Nossa relação é muito boa e eu 
tenho o prazer de atender este 
município”, disse o deputado.

O deputado federal e ex-
-secretário da SEIL, Sandro 
Alex, destinou metade do va-
lor para o recape e disse que 
é um bom investimento para 
o município. “É uma alegria 
estar aqui, nós fi zemos uma 
boa parceria com o Governo 

do Estado e com a Prefeitura 
foram inúmeras obras e, ago-
ra, damos mais um passo, que 
é o recape da Linha Esperança, 
os moradores sabem desta 
importância”, comenta.

O vice-prefeito de Pruden-
tópolis, Evaldo Hofmann, falou 
sobre a obra do asfalto e como 
ele benefi ciará o turismo no 

município. “Além de bene-
ficiar a parte agrícola, com 
o transporte dos produtos, 
também vai melhorar o nosso 
turismo, que é muito forte. 
Nossas cachoeiras, as belezas 
naturais estão, na maioria, 
localizadas naquela região, 
então é uma ótima notícia este 
recurso”, disse.

Hofmann também apro-
veitou a oportunidade para 
agradecer os deputados e o 
Governo do Estado. “É uma 
obra relevante para o municí-
pio. Agradecemos ao deputado 
Traiano e ao Sandro Alex por 
mais este avanço. Nossa cidade 
está muito bonita e organiza-
da, só temos a agradecer pelos 
investimentos”, fi naliza.

OUTROS 
INVESTIMENTOS

Além da assinatura para 
o início do recape da Linha 
Esperança, o deputado Traiano 
liberou o valor de  R$ 2 milhões 
em pedras irregulares para, 
aproximadamente, 6km de 
continuidade do calçamento 
até a comunidade de Liga-
ção. O deputado Sandro Alex 
também se comprometeu em 
ajudar nesta obra. 

SECOM

Co m  o  o b -
j e t i v o  d e 
p r o m o ve r 
a  a t u a l i -
z a ç ã o  d o 
e s q u e m a 

IRATI

Dia D de vacinação acontece sábado (09)

 “Montamos um grupo unido por Pru-
dentópolis e é por este motivo que 
conseguimos avançar tanto com o 
município” 

DEPUTADO FEDERAL SANDRO ALEX

Todos os idosos que 
receberam 
o primeiro 
reforço da 
vacina da Covid-19, 
há mais de quatro 
meses, recebem, 
também, o 
segundo reforço 
da Covid + 
Infl uenza

v a c i n a l  d a  p o p u l a ç ã o 
iratiense, a Secretaria de 
Saúde de Irati informa 
que, neste sábado (09), 
das 09h às 17h, as Uni-
dades de Saúde Ildefonso 
Zanetti,  Ademar Vieira 
de Araújo e Vila São João 
estarão abertas para va-
cinação. Serão aplicadas 
vacinas de rotina, contra 
a Covid-19, Influenza e 
Sarampo.

De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica, 
e s t u d o s  c o m p r ova ra m 
que,  com o passar  dos 
meses, a quantidade de 
a n t i c o r p o s  p r o d u z i d a 
pela vacina da Covid-19 
vai  diminuindo,  o  que 
torna a pessoa suscetí-
ve l ,  n ova m e n t e ,  à  d o -
ença. “Por este motivo, 
está sendo realizado o 

segundo reforço, neste 
momento, para todas as 
pessoas com mais de 60 
anos. Portanto, todos os 
i d o s o s  q u e  r e c e b e ra m 
o  p r i m e i r o  r e f o r ç o  d a 
vacina da Covid-19, há 
mais de quatro meses, 
recebem, também, o se-
gundo reforço da Covid 
+ Influenza”, explica a 
enfermeira, Denise Ho-
miak Fernandes.

Como coincidiu com 
início da campanha de 
v a c i n a ç ã o  c o n t r a  I n -
fluenza, as duas vacinas 
estão sendo administra-
das no mesmo momento. 
A aplicação simultânea 
da vacina da Covid-19, 
com qualquer outra vaci-
na, somente é contrain-
dicada para crianças de 
5 a 11 anos.R
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DANIELA VALENGA

Durante a semana, a pre-
feitura de Fernandes Pinhei-
ro, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, realizou 
o projeto Saúde na Escola, 
com o tema da Covid-19. 
Através de conversas, a ideia 
é conscientizar os alunos, 
professores e responsáveis 
sobre os cuidados que devem 
ser tomados a importância da 
vacinação. 

“O objetivo é levar conhe-
cimento, tirar dúvidas, fazer 
sugestões e incentivar todos 
os alunos, professores e fa-
miliares, a manter os hábitos 
e medidas de proteção contra 
a pandemia”, relata a secretá-
ria de Saúde de Fernandes Pi-
nheiro, Emanuelle De Matos.

A secretária explica que 
essa é uma forma de reforçar 

FERNANDES PINHEIRO

Projeto Saúde na Escola reforça 
os cuidados sobre a pandemia
Em paralelo, a 
Secretaria de Saúde 
realiza outras 
ações diretas com a 
comunidade

para a comunidade que os 
cuidados sobre a pandemia 
devem continuar. “As ações 
também buscam estimular 
a população a completar o 
esquema vacinal de Covid-19 
e atualizar as carteiras de va-
cinação referentes às outras 
vacinas do calendário obriga-
tória", relata Emanuelle.

O projeto foi realizado nas 
escolas municipais e tam-
bém nos colégios estaduais 
localizados em Fernandes Pi-

nheiro. As ações estão sendo 
executadas pelas equipes de 
enfermagem e multidiscipli-
nar do município.

OUTRAS AÇÕES
De forma paralela ao 

Projeto Saúde na Escola, 
a Secretária Municipal de 
Saúde está realizando outras 
atividades que impactam 
diretamente a população 
local. Durante a semana, 
também foram realizadas 
ações em conjunto com a 

Vigilância Sanitária com o 
foco no Combate à Dengue, 
nos grupos de atividades da 
Secretaria Municipal de As-

sistência Social, em todas as 
comunidades de Fernandes 
Pinheiro.

Ainda, durante o mês de 
março, foi divulgado um ca-
lendário especial para coleta 
do exame preventivo de colo 
de útero para as mulheres 
do município. A secretária 
conta que foram realizados 
150 exames. “Foi um nú-
mero expressivo, ficamos 
felizes com a aceitação e a 
participação das mulheres” 
destaca Emanuelle. 

A partir de agora, a Secre-
taria irá realizar a coleta do 
exame preventivo, em todas 
as comunidades do interior, 
uma vez por mês. “Com ex-
ceção de outubro, que terá 
uma programação especial 
que será lançada no mês de 
agosto”, finaliza a secretária 
de Saúde.

 “O objetivo é levar conhecimento, tirar 
dúvidas, fazer sugestões e incentivar todos 
os alunos, professores e familiares, a man-
terem os hábitos e medidas de proteção 
contra a pandemia” 

EMANUELLE DE MATOS, SECRETÁRIA DE SAÚDE DE FERNANDES PINHEIRO

Projeto Saúde na Escola foi realizado em todas as escolas e colégios de Fernandes Pinheiro
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O Paraná ganhou 71.466 
novas empresas neste pri-
meiro trimestre. Só em março 
foram 24.397 empreendi-
mentos, maior volume do 
ano, seguido de fevereiro, 
com 23.730, e janeiro, com 
23.339. O saldo (diferença en-
tre aberturas e baixas) ficou 
em 42.190. Os dados são da 
Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar).

O número de aberturas é 
muito similar a 2021, quando 
foram criados 73.077 empre-
endimentos. O Paraná tem 
atualmente 1,49 milhão de 
empresas ativas.

Do total aberto nos pri-
meiros três meses de 2022, a 

EMPREGOS

Paraná abre mais de 70 mil empresas 
no primeiro trimestre de 2022
Só em março 
foram 24.397 
empreendimentos, 
maior volume do 
ano. O Paraná foi o 
quarto estado mais 
ágil na abertura de 
empresas do País, 
com saldo de 21 
horas para a análise 
de 5.234 processos

maioria corresponde a MEIs, 
com 76,15%. Outros 20,37% 
são LTDA e 3% têm como Na-
tureza Jurídica Empresário. 
Os outros segmentos são sen-
do Eireli (0,12%), S/A fechada 
(0,18%), S/A aberta (0,04%), 
Cooperativa (0,10%), Consór-
cio (0,03%) e outros (0,01%).

O Paraná também se des-
taca pela velocidade. Em mar-

ço, foi o quarto estado mais 
ágil na abertura de empresas 
do País, com saldo de menos 
de um dia (21 horas) para a 
análise de 5.234 processos. 
Ficou atrás de Sergipe, Espí-
rito Santo e Goiás. O tempo 
está bem abaixo da média 
nacional, de 2 dias e 1 hora.

O tempo total de abertura 
de empresas e demais pes-

soas jurídicas leva em consi-
deração o período na etapa 
de viabilidade, na validação 
cadastral que os órgãos efetu-
am e na efetivação do registro 
e obtenção do CNPJ. Não são 
considerados os tempos de 
inscrições municipais ou es-
taduais e nem a obtenção de 
licenças para funcionamento 
do negócio.

Do total de empresas aber-
tas no Estado, 95% concluí-
ram o processo em até 3 dias, 
3% em até 5 dias, 1% em até 7 
dias e 1% registrou demora 
de mais de 7 dias. Os dados 
podem ser encontrados no 
relatório da Jucepar e na 
RedeSim, do governo federal.

No mesmo período de 
2021, o tempo de abertura de 
empresas no Paraná estava 
em 1 dia e 1 hora, para a aná-
lise de 5.925 processos. No 
período, 94% das empresas 
conseguiam ser abertas em 
menos de 3 dias.

O número de aberturas é muito similar a 2021, quando foram criados 73.077 empreendimentos
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

ASSESSORIA

Na segunda-feira (04), a 
equipe de Rondas Ostensi-
vas Tático Móveis (ROTAM) 
começou a atuar no des-
tacamento de Imbituva, e 
somará forças com as de-
mais equipes. A Rotam tem 
o objetivo de intensificar 
o policiamento ostensivo, 
atuando em situações con-
tra o crime organizado, 
tráfi co de drogas, armas.

O prefeito Celso Kubaski 
e o vice Zaqueu Bobato, 
junto da tenente Thaísa 
Nabozny, da 8ª Companhia 
Independente da Polícia 
Militar (CIPM) de Irati, ti-
veram a honra de recep-
cionar a equipe e dar as 
boas-vindas.

A Rotam reforça a se-
gurança nas cidades pe-
quenas da região, além de 
locais de maior circulação 

CONQUISTA

Equipe da Rotam começa a atuar 24 
horas no destacamento de Imbituva
Esta é uma 
importante 
conquista para a 
segurança pública 
do município

AMANDA BORGES, COM INFORMA-
ÇÕES DA PRF

A Polícia Rodoviária 
F e d e ra l  ( P R F )  a p r e e n -
deu, nesta quarta-feira 
(06),por volta das 10h50, 
e m  I ra t i ,  m a i s  d e  1 4 0 
l itros de vinho impor-
tado irregularmente da 
Argentina. A mercadoria 
estava sendo transporta-
da por um veículo Ford 
E s c o r t ,  c o m  p l a c a s  d e 
Marmeleiro/PR, e trafe-
gava pela BR – 153, km 
337, área urbana de Irati, 
com objetivo de chegar a 
Curitiba.

Durante a fiscalização 

CONTRABANDO

PRF apreende mais de 140 litros 
de vinhos importados em Irati
Mercadoria foi 
produzida na 
Argentina e seria 
entregue em Curitiba

no interior do veículo, a 
polícia encontrou 34 cai-

xas de vinho, de origem 
argentina (145 l i tros) , 

sem o devido desemba-
raço aduaneiro, dentro 

do bagageiro e sobre os 
bancos. O motorista do 
carro, de 44 anos, infor-
mou à equipe policial que 
carregou o veículo com a 
mercadoria em Dionísio 
Cerqueira, em Santa Ca-
tarina, e a entregaria em 
Curitiba.

O veículo e carga fo-
ram encaminhados para 
a Receita Federal de Pon-
ta Grossa e o condutor 
do veículo levado para a 
Delegacia de Polícia Fede-
ral de Ponta Grossa para 
as providências cabíveis.

De acordo com o Art. 
334, “importar ou expor-
tar mercadoria proibida 
ou iludir, no todo ou em 
parte,  o pagamento de 
direito ou imposto de-
vido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de 
mercadoria”é crime, com 
pena de reclusão de um a 
quatro anos.

O motorista, de 44 anos, vinha de Santa Catarina e tinha como destino a capital do Paraná, Curitiba
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de pessoas e com maior 
incidência criminal. Com 
uma moderna viatura e 
uma equipe altamente pre-
parada, a Rotam estará 

atuando diariamente em 
Imbituva, tanto na cidade 
quanto no interior.

Em nota, a Prefeitura 
agradeceu aos envolvidos. 

“Imbituva agradece o empe-
nho do Coronel Hudson Le-
ôncio Teixeira, Comandan-
te-geral da Polícia Militar do 
Paraná, O Tenente-Coronel 

Renato dos Santos Taborda, 
do 4º Comando Regional da 
Polícia Militar (CRPM) de 
Ponta Grossa, e a Tenente 
Thaísa Nabozny da 8ª CIA”.
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Na foto, equipe da Rotam, prefeito Celso Kubaski, vice-prefeito Zaqueu Bobato e tenente Thaísa Nabozny no 3º Pelotão
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ESTHER KREMER

A 1ª Expo Ovinos da Feira 
Agropecuária da Ovinocultu-
ra de Imbituva acontece no 
sábado (09), com início às 8h, 
no barracão da feira de ma-
lhas Francisco Barros. Esta é 
uma iniciativa da Secretaria 
de Agricultura e Pecuária do 
município.A feira contará 
com exposição de animais 
ovinos, equipamentos, pro-
dutos de agropecuária, pales-
tras, shows de artistas locais 
e praça de alimentação. 

Será realizado um almoço 
com preparos diversificados 
da carne de borrego, arroz, 
farofa e saladas, no valor de 
R$ 50. Será feito o sorteio de 
um borrego para as pessoas 
que comprarem o almoço.  
Haverá praça de alimenta-
ção com petiscos de carne 
de borrego, chopp e bebidas 
em geral.

FEIRA

1ª Expo Ovinos da Feira Agropecuária 
de Ovinocultura acontece em Imbituva
O evento acontece 
no sábado (09), no 
pavilhão Francisco 
Barros

O secretário de Agricul-
tura e Pecuária, Tiago Souza 
Castro, explica sobre a im-
portância do evento para o 
município e também para a 
região. “Este evento é uma 
possibilidade de o produtor 
ter renda e é uma atividade 

feita pelos nossos produ-
tores. É um apoio para eles 
e uma festividade para o 
público da área urbana tam-
bém”, disse. 

Segundo Castro, a carne 
de ovinos precisa ser melhor 
cultivada pela população, 

pois é um produto com qua-
lidade. “A carne de ovino é 
muito boa e deve ser apre-
ciada, é uma atividade im-
portante para o setor, temos 
vários produtores que fazem 
um excelente trabalho. O 
setor é importante e é bom 
fomentar esta atividade 
econômica”.

CRONOGRAMA
No cronograma de ativi-

dades, a partir das 9h, será 
realizada a exposição e feira 
de animais ovinos, represen-
tados por produtores locais e 
da região, com a presença de 
animais de raça pura e ga-
nhadores de prêmios destas 
raças. Neste momento, tam-
bém acontece a feira e expo-
sição com empresas do setor 
agropecuário da região, com 
máquinas, insumos, mate-
riais e implementos.

Haverá touro mecânico, 
parquinho para as crian-
ças, cama elástica, piscina 
de bolinhas e brinquedos 
infláveis.

As palestras serão rea-
lizadas a partir das 9h e a 
primeira é sobre produção 
e comercialização da carne 

ovina na era digital. A pa-
lestrante será a zootecnista, 
Juliana Ferreira Borges de 
Freitas, formada em Zootec-
nia, especialista em Ovino-
cultura e produtora. 

A segunda palestra co-
meça às 10h e será sobre o 
sistema de ovinos e as suas 
ferramentas de rastreamen-
to e procedência da carne. 
Contará com a presença do 
analista de sistemas, Átila de 
Freitas Júnior, especialista 
em engenharia de software, 
desenvolvedor de software 
sistema de ovinos e produ-
tor.

Às 11h, acontece a pa-
lestra sobre a ovinocultura 
no Paraná, o seu potencial 
produtivo e os cuidados de 
manejo na criação. O pa-
lestrante será o veterinário 
Amaro Mendes de Araújo. 

A partir de 11h45, será 
servido o almoço para as 
pessoas que compraram. 
No período da tarde, a partir 
das 13h, acontecerá os shows 
musicais com artistas locais, 
com a presença de Lisoel e 
Guilherme, Lincon Góis e 
Ney Santos. 
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ESTHER KREMER COM COLABORAÇÃO DE 
JAQUELINE LOPES

No sábado (02), aconteceu 
em Irati uma manifestação 
intitulada “O Poder do Nosso 
Grito”, organizada por mu-
lheres da comunidade como 
forma de apoiar outras que 
sofrem ou estão sofrendo 
com a violência.

A caminhada teve início 
em frente à Prefeitura e, no 
período da manhã, foi até o 
local onde aconteceu o crime 
contra a vida de Veridiana 
dos Anjos, na Rua Dona Noca. 
No período da tarde, a cami-
nhada terminou em frente à 
Delegacia de Irati.

As organizadoras do gru-
po e da manifestação foram 
Janaina Fernanda Santos, 
diarista; Jaqueline Micheli 
dos Santos, autônoma; Maria 
Luiza Licoviski, auxiliar admi-
nistrativa; e Larissa Kuster, 
estudante. Elas relataram que 
a ideia surgiu após receberem 
a notícia do assassinato de 
Veridiana.

Janaina explica que o ob-
jetivo é fazer com que socie-
dade preste mais atenção nas 
mulheres e que as autorida-
des competentes também au-
xiliem no problema. “Resolve-

UNIÃO

Mulheres realizam manifestação em 
apoio às vítimas de violência em Irati
Durante a 
caminhada, os 
presentes levaram 
cartazes, fizeram 
discursos e orações 
em solidariedade

mos sair às ruas e pedir este 
auxílio para que ajudem estas 
mulheres que estão sofrendo 
com a violência”, disse.

A auxiliar administrativa, 
Maria Luiza, comentou que o 
crime causou bastante revol-
ta e este foi o principal motivo 
para realizar a manifestação. 
“Chocou bastante por ser 
uma pessoa, que no meu caso, 
era conhecida, era minha 
vizinha de bairro. Eu a via 
diariamente indo trabalhar, 
no mercado, na mercearia e 
saber que isto aconteceu com 
ela em pleno horário comer-
cial, no Centro da cidade, cau-
sou nossa revolta e decidimos 
sair às ruas”.

Jaqueline explica que o 
intuito é ajudar todas as mu-
lheres que, de alguma for-
ma, estão passando por um 
momento de dificuldade. “O 
grupo foi criado para a ma-

nifestação, mas as mulheres 
também podem procurar a 
gente, contar suas experi-
ências e saber que não estão 
sozinhas”, comenta.

A estudante Larissa Kus-
ter comenta que ela confec-
cionou todos os cartazes da 
manifestação e foi uma das 
idealizadoras. “O meu foco 
foi no feminicídio, que é um 
assunto bem importante a 
ser tratado, muitas mulheres 
sofrem com isso, por isso es-
tamos aqui”, disse.

A vice-prefeita de Irati, 
Ieda Waydzik, participou do 
ato e também expressou a 
sua solidariedade com as mu-
lheres. “A violência não pode 
acontecer desta forma, sem-
pre devemos buscar meios 
de prevenção e de proteção, 
procurar a polícia e os seus 
direitos. Gosto de enfatizar 
que não é uma luta contra os 

homens, é contra a violência, 
o machismo, ninguém tem o 
direito de violar ninguém”.
PATRULHA MARIA DA 

PENHA
Rafaela Didur é membro 

da Patrulha Maria da Penha 
e explica que as mulheres 
podem e devem procurar a 
rede de apoio que o muni-
cípio oferta. “A mulher que 
quiser denunciar pode fazer 
pelo telefone (42) 3132-6222, 
que é o da Patrulha. Caso ela 

não consiga ir até a sede, eu 
consigo me deslocar até a 
casa dela, acompanha-la até 
a delegacia, passar as infor-
mações e acionar a rede de 
atendimento”, disse.

A assistente social e guar-
da municipal, Patrícia Izau-
raBonato Pedroso dos Santos, 
que atua na Delegacia de Irati 
em atendimento às mulhe-
res, comenta que a manifes-
tação e todo o apoio ofertado 
é importante para a mulher 
que está passando por uma si-
tuação difícil. “É uma luta le-
gitima da mulher contra essa 
violência”. Patrícia realiza os 
Boletins de Ocorrência na 
Delegacia para as mulheres e 
faz o atendimento necessário, 
integrado com a Patrulha.

A Patrulha Maria da Pe-
nha trabalha em conjunto 
com a Guarda Municipal. 
O atendimento acontece 
em horário comercial, de 
segunda-feira até sexta-
-feira, das 8h às 17h. Fora 
deste horário, a mulher 
pode contar com a própria 
Guarda ou com a Polícia 
Militar, no 153 e 190, res-
pectivamente.  

A caminhada teve início em frente à Prefeitura e aconteceu nos períodos da manhã e da tarde de sábado (02) 
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O U T D O O R

Acabamento:Tamanho: 9 x 3 mCores: 4X0        Peça: Outdoor

AMANDA BORGES

A última semana foi 
marcada pela liberação de 
verbas para todos os mu-
nicípios do estado e com 
a região de Irati não foi 
diferente. A gestão do go-
vernador Ratinho Junior 
liberou cerca de        R$ 42 
milhões em recursos para 
os municípios da região. Os 
investimentos são diversos 
e abrangem vários setores, 
como saúde, educação, es-
tradas, entre outros. 

Confira um balanço o 
que foi recebido por cada 
município:

FERNANDES 
PINHEIRO

O município foi contem-
plado, na terça-feira (29), 
com R$ 6 milhões, por meio 
dos deputados Alexandre 
Curi e Sandro Alex. O valor 
será utilizado para pavi-
mentação do Assungui até 
a BR – 277.

Além disso, Fernandes 

INVESTIMENTO

Governo do Estado libera cerca de 
R$ 42 milhões em recursos para região
Com liberação 
de verbas para 
saúde, educação, 
pavimentação, entre 
outras áreas

UNICENTRO
A Universidade Estadual do Centro Oeste, campus 

Irati, na quinta (31), recebeu R$ 2,4 milhões para a 
construção da Clínica de Psicologia. O espaço, atu-
almente, é compartilhado com a Clínica de Fonoau-
diologia, e demandava um local específico, que se 
adequasse às necessidades dos estagiários e usuários. 

Pinheiro também recebeu 
recursos para saneamento 
básico. “Muito felizes com 
esta conquista”, diz a pre-
feita Cleonice Schuck.

IMBITUVA
Imbituva ganhará novo 

asfalto para o Bairro Vila 
Brasil. A pavimentação cus-
tará R$ 12 milhões e foi 
autorizada por meio da Se-
cretaria Estadual de Desen-

volvimento Urbano e Obras 
Públicas (Sedu). 

TEIXEIRA SOARES
Três milhões (R$ 3 mi)foi 

o valor destinado a reforma 
da Associação dos Amigos 
do Hospital de Teixeira So-
ares pelo Governo do Estado 
na quarta-feira (30). A obra 
irá proporcionar um melhor 
atendimento de saúde a 
população.

Além disso, por meio 
da Secretaria de Desenvol-

vimento Urbano (SEDU), 
através do Deputado Plauto 
Miro, foram disponibiliza-
dos R$ 260 mil para compra 
de um caminhão pipa. Ain-
da pelo SEDU, o município 
recebeu o convênio do Bar-
racão Industrial, no valor de                     
R$ 1.738 milhões, por meio 
dos deputados Alexandre 
Curi e Sandro Alex.

Para as obras no Asfal-
to da Gruta, a Secretaria 
de Infraestrutura (SEIL), 
destinou R$ 3.378.088,15. 
O valor foi viabilizado pelo 
deputado Sandro Alex.

RIO AZUL
"Foi uma semana muito 

produtiva, muitas novi-
dades boas vindo para o 
município", foi o que disse 
Leandro Jasinski, prefeito 
do município. A cidade foi 
contemplada com a partici-
pação em vários programas 

desenvolvidos pelo Governo 
Estadual. Como o “Caixa 
D’Água Boa”, projeto no 
qual o município recebeu 
30 kits para atender, espe-
cialmente, à população em 
estado de vulnerabilidade 
social. 

Além do programa, a 
prefeitura está reforman-
do as pontes do município, 
estão sendo trocas as estru-
turas em madeira por tubos 
de concreto. Então, com o 

AMBULATÓRIO
O valor de R$ 13.099 milhões foram anunciados na 

quarta-feira (30), por meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), e serão destinados à construção de 
um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em 
Irati. A liberação ocorreu por intermédio do até então 
secretário Beto Preto.

apoio do Deputado Estadual 
Luiz Claudio Romanelli, o 
município conseguiu a li-
beração R$ 600 mil de tubos 
comprados com recursos 
estaduais. 

Ainda, foram liberadas 
verbas para compra de uma 
carregadeira, através do de-
putado Hussein Bakri; duas 
patrolas, uma por meio do 
deputado Sandro Alex e 
pelo deputado Luiz Claudio 
Romanelli.

Os investimentos são diversos e abrangem vários setores, como saúde, educação, estradas, entre outros, na área rural e urbana
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JAQUELINE LOPES 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Azul disponibiliza para a 
população cinco terapias in-
tegrativas e complementares, 
que vão ajudar no tratamento 
de várias doenças e acrescen-
tam nos tratamentos já reali-
zados pelos pacientes. As prá-
ticas são feitas por terapeutas 
capacitados e são gratuitas. 

As terapias oferecidas são: 
auriculoterapia (acupuntura  
na orelha); florais; Ayurveda; 
reiki e fitoterapia . Todas elas 
trabalham a pessoa como um 
todo, na questão física, emo-
cional, mental e espiritual. As 
terapias vieram para comple-
mentar os tratamentos que 
os pacientes já realizam com 
o médico. 

A farmacêutica e também 
terapeuta, Jaqueline de Ca-
margo, explica que as terapias  

RIO AZUL

Secretaria de Saúde oferece cinco 
terapias integrativas e complementares
Tratamento 
trabalha a pessoa 
como um todo, 
na questão física, 
emocional, mental e 
espiritual 

AGENDAMENTO 

As terapias são oferecidas na Secretaria de Saúde 
todos os dias, e podem ser agendadas direto na sede. A 
terapeuta Juliana, faz a auriculoterapia, florais e Ayur-
veda, na parte da tarde. E na Saúde da Família, do ACS, 
quem atende é o Ademailson, que faz as terapias de reiki 
e fitoterapia no prédio da Academia de Saúde, também 
todos os dias, pela manhã. Local onde também pode ser 
agendado. Conforme a demanda, a equipe pretende 
expandir a agenda 

também servem como pre-
ventivo para outros problemas 
de saúde. “São terapias que, 
geralmente, a gente paga. Mas 
o SUS disponibiliza, e a gente 
tem a possibilidade de dar 
esse tratamento para a pessoa 
sem custo, e aí temos feito a 
partir de uma livre demanda, 
a medida que as pessoas têm 
necessidade”, comenta. 

Apesar de ser um progra-
ma novo em Rio Azul, a po-
pulação tem aderido a ideia 
e está realizando os procedi-
mentos. “A demanda está bem 
grande, estamos muito felizes 
com isso, porque a gente está 
vendo que as pessoas estão 
procurando. Temos relatos 
de pacientes que estão vendo 
resultados positivos, de pes-
soas que estão diminuindo os 

remédios de dores. As terapias 
estão funcionando bem”, dis-
se a Maria Elaine Pacanaro, 
coordenadora da Atenção 
Básica do município.

Uma amostra disso é o re-
lato do morador da Vila Girar-

di, Guilherme França Filho, ele 
faz a acupuntura  há 20 dias e 
já teve resultados. “No quinto 
dia já apareceu melhoras, 
principalmente no sono, eu 
tinha um sono conturbado à 
noite e melhorou bastante. As 
dores melhoraram na coluna 
principalmente. Vou conti-
nuar a fazer, venho a cada 15 
dias. E recomendo para quem 

precisar e tiver problemas de 
saúde, é muito interessante. 
Vale a pena”, destaca. 

A ideia de implantar as 
terapias integrativas e com-
plementares surgiu de uma 
demanda do município, prin-
cipalmente na pandemia, em 
que muitas pessoas apresen-
tam quadro de depressão e 
ansiedade. Além disso, essas 
são técnicas milenares.  “Nós, 
dentro da Saúde pública, te-
mos que pensar em qualidade 
de atendimento. A nossa obri-
gação é dar remédio, consulta, 
mas precisamos dar algo a 
mais para o nosso paciente. A 
terapia alternativa veio para 
complementar o tratamento 
instituído pelo médico. É uma 
associação de vários fatores 
para contribuir na melhora do 
paciente”, observa a secretária 
de Saúde de Rio Azul, Cristiana 
Maria Schuvaidak.

 A Secretaria já tem planos 
de ter um espaço especifico 
para poder atender aos pa-
cientes das terapias integrati-
vas, por exemplo, montar um 
Centro de Qualidade de Vida, 
local onde as pessoas possam 

buscar uma equipe multidis-
ciplinar. 

TERAPIAS 
Oriculaterapia (acupuntu-

ra  na orelha): é uma parte da 
acupuntura,  em que é feita a 
aplicação da agulha, semen-
tes ou esferas no pavilhão 
auricular, e traz o reflexo do 

corpo todo em que consegue 
pontuar algumas situações. 
Trabalha os sintomas e sinas 
que o paciente relata. Também 
a questão mental de raciocí-
nio, concentração e sinais de 
sintomas físicos; 

Florais: atualmente, a Se-
cretaria trabalha com florais 
de Bach, que são essências 
para dores específicas. Essa 
terapia trabalha o emocional; 

Ayurveda: é uma prática 
que faz uma reorganização da 
pessoa na questão energética, 
alimentar, de posturas. Na 
Secretaria, eles trabalham 
mais com a questão alimen-
tar; 

Reiki: é uma terapia de 
imposição de mãos, em que 
trabalha a questão energéti-
ca do paciente. “O que vemos 
que a energia da pessoa in-
terfere tanto nos sintomas 
físicos quanto no emocio-
nal, na questão mental e 
também espiritual, não na 
religião, mas vinculada a fé, 
o conhecimento de você no 
universo”, comenta Jaqueli-
ne.  Essa terapia consegue a 
organização da energia. 

 Fitoterapia: é a indica-
ção de plantas medicinais, 
com o propósito de auxílio e 
tratamento. 

“A terapia alter-
nativa veio para 
complementar o 
tratamento insti-
tuído pelo médico. 
É uma associação 
de vários fatores 
para contribuir 
na melhora do 
paciente”.

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE RIO 
AZUL, CRISTIANA MARIA SCHUVAIDAK

Oriculaterapia (acupuntura na orelha) é uma das cinco terapias que são realizadas em Rio Azul  

Ademailson realizando o Reiki (terapia de imposição de mãos)
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Misofonia: entenda a causa e quais 
os tratamentos para esta condição
Esse desconforto 
pode causar 
estresse, ansiedade, 
raiva e agitação

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A misofonia é uma con-
dição na qual a pessoa reage 
de forma intensa e negati-
va a pequenos sons que a 
maior parte das pessoas não 
repara ou não dá significa-
do, como o som de mastigar, 
de tossir ou de simplesmen-
te limpar a garganta, por 
exemplo.

Esses sons podem dei-
xar a pessoa se sentindo 
muito desconfortável, com 
ansiedade e com vontade 
de abandonar quem está 
produzindo o som, mesmo 
que seja durante ativida-
des normais do dia-a-dia. 
Embora a pessoa consiga 
reconhecer que tem algum 
tipo de repulsa a esses sons, 
normalmente não consegue 
evitar se sentir assim, o que 
faz com que a síndrome 
tenha semelhanças a uma 
fobia.

Estes sintomas geral-
mente começam a surgir na 
infância, por volta dos nove 
aos 13 anos e se mantêm 
pela vida adulta, no entan-
to, a terapia psicológica, 
pode ser uma técnica capaz 
de ajudar a pessoa a tolerar 
melhor alguns sons.

SINTOMAS DE 
MISOFONIA

Embora ainda não exista 
um teste capaz de diagnos-
ticar a misofonia, alguns 
dos sinais mais comuns de 
pessoas com esta condição 
surgem após um som espe-
cífico e incluem:

• Agitação;
• Sentimento de raiva e 

irritação excessiva;
• Ansiedade;

• Sair do local em que se 
encontra o barulho;

• Evitar algumas ativi-
dades devido à presença de 
pequenos ruídos, como não 
ir comer fora para não ouvir 
as pessoas mastigando, por 
exemplo;

• Reagir de forma exage-
rada a um barulho simples;

• Pedir de forma ofensi-
va para que o barulho pare.

Além disso, e embora 
seja mais raro, também 
podem surgir sintomas 
físicos como aumento dos 
batimentos cardíacos, do-
res de cabeça, problemas 

de estômago, dor no ma-
xilar, sensação de pressão 
no peito, nos braços ou no 
corpo todo, dificuldade para 
respirar e aumento da tem-
peratura corporal.

Esse tipo de compor-
tamento pode dificultar o 
relacionamento com pes-
soas próximas, uma vez que 
sons como tosse ou espirro, 
por exemplo, não podem 
ser evitados e, portanto, a 
pessoa com misofonia pode 
começar a evitar estar com 
alguns familiares ou ami-
gos que fazer esse som com 
mais frequência.

COMO É FEITO O 
DIAGNÓSTICO

Essa condição pode ser 
avaliada inicialmente pelo 
otorrinolaringologista para 
descartar alterações na per-
cepção dos sons e do sistema 
auditivo, podendo ser indi-
cada a realização de exames, 
como a audiometria, por 
exemplo

PRINCIPAIS SONS 
QUE PROVOCAM 

MISOFONIA
Alguns dos sons mais co-

muns que provocam o sur-
gimento de sentimentos ne-
gativos relacionadas à miso-
fonia são:

• Sons provocados pela 
boca: beber, mastigar, arro-
tar, beijar, bocejar ou escovar 
os dentes;

• Sons da respiração: ron-
cos, espirros ou respiração 
ruidosa;

• Sons relacionados com a 
voz: sussurrar, voz anasalada 
ou uso repetido de palavras;

• Sons do ambiente: teclas 
do teclado, televisão ligada, 
páginas roçando ou barulho 
do relógio funcionando;

• Sons de animais: cachor-
ro latindo, pássaros voando 
ou animais bebendo;

Algumas pessoas apresen-
tam apenas sintomas quando 
ouvem um destes sons, mas 
também existem casos em 
que existe dificuldade para 
tolerar mais do que um som 
e, por isso, existe uma lista 
interminável de sons que 
podem provocar misofonia.

COMO É FEITO O 
TRATAMENTO

O tratamento da misofo-
nia é foca em ajudar a pes-
soa a lidar com os sons que 
produzem repulsa e a aliviar 
os sintomas desagradáveis 
e, por isso, o psicólogo e/ ou 
psiquiatra podem indicar 
algumas estratégias, evitan-
do mudanças radicais nas 
atividades diárias, como:

• Terapia de treinamento 
para a misofonia;

• Terapia psicológica;
• Uso de dispositivos de 

proteção auditiva.
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Os sintomas começam a surgir na infância por volta dos nove aos treze anos de idade
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JAQUELINE LOPES 

A ciclovia de Irati vai 
ganhar mais sete quilô-
metros de extensão. Com o 
investimento do Governo do 
Estado, através da emenda 
do deputado Nelson Justus, 
de R$ 1,8 milhão, será cons-
truído mais um trecho para 
ligar os bairros do municí-
pio. A obra deve começar 
nos próximos meses.

Esta será a segunda eta-
pa do projeto de 30 km de 
ciclovia da Prefeitura de 
Irati, que já tem 2 km cons-
truídos. A ideia é integrar 

MOBILIDADE URBANA 

Governo libera R$ 1,8 milhão para 
construção de mais 7 km de ciclovia
Recurso foi 
viabilizado pelo 
deputado Nelson 
Justus, a fundo 
perdido, e vai 
contemplar Irati

VISITA DO DEPUTADO A IRATI 
Na terça-feira (05), o deputado Nelson justou visitou 

o município. Além do gabinete, ele também esteve no 
Corpo de Bombeiros e conheceu as instalações junto 
com a comandante Capitã Carla Spak, que pediu ajuda 
do deputado para conseguir a elevação do Subgrupa-
mento para Grupamento Independente. 

Também, Justus esteve na obra do Condomínio do 
Idoso, que está em construção na Vila São João. A vinda 
desta obra para o município é uma reivindicação do 
deputado, feita em 2019 em que apenas quatro foram 
construídas no Paraná. Apesar de estar um pouco 
atrasada, o Governo do Estado já está resolvendo os 
trâmites para que seja concluída o mais rápido. Outra 
visita foi no ginásio de Esportes Agostinho Zarpelon 
(Batatão) em que o secretário de Esportes apresentou 
um projeto de reforma e ampliação do espaço. 

“Isso facilita, 
ajuda, traz 
segurança,
bem-estar para a 
população. Nosso 
muito obrigado 
ao deputado, em 
nome da 
população de 
Irati, por mais 
essa conquista 
para o município”

PREFEITO JORGE DERBLI  

os bairros ao Centro do mu-
nicípio, para que as pessoas 
possam se locomover com 
segurança e tranquilidade. 
O anúncio do investimen-
to foi feito pelo deputado 

na terça-feira, 05. Para a 
obra, haverá também pavi-
mentações, terraplanagem, 
adaptações no meio-fio e 
calçadas, além de urbani-
zação, pinturas nas faixas e 
sinalização. 

Para o prefeito Jorge Der-
bli esta é mais uma conquis-
ta para a população que vai 
facilitar a locomoção até o 
Centro do município, além 
de ser um compromisso 

de governo, em construir 
em Irati 30 km de ciclovia. 
“Construímos 2 km e, agora, 
tivemos a grata satisfação 
de receber do nosso amigo, 
deputado Nelson Justus, a 
liberação dos R$ 1,8 milhão 
para o município, a fundo 
perdido, para conclusão de 
mais 7 km”. De acordo com 
Derbli, a previsão é que seja 
licitado em maio e as obras 
comecem assim que termi-
narem os trâmites legais. 

O deputado Nelson Jus-
tus comenta que quando 
foi solicitado, atendeu a 
demanda, pois sabe da im-
portância da ciclovia para 
o município e para a vida 
das pessoas. “Conseguimos 
com uma emenda a fun-
do perdido, para que seja 
construída a ciclovia. É mais 
qualidade de vida, respeito 

ao morador iratiense”, disse 
o deputado. “Fico conten-
te em poder auxiliar uma 
Prefeitura que tem compe-
tência, que tem projeto, que 
se preparou para o futuro. 
Vocês vão se cansar de ver 
as obras do prefeito Jorge”, 
completa.

 André Demczuk, secre-
tário de Esporte de Irati, 
afirma que essa expansão 
da ciclovia ajudará a trazer 
mais qualidade de vida à po-
pulação. “Todos esses quilô-
metros vão nos ajudar tan-
to na mobilidade urbana, 
quanto na parte esportiva, 
da atividade física, princi-
palmente na parte de lazer 
e de qualidade de vida, que é 
fundamental para nós. Fica 
o nosso agradecimento ao 
deputado”. 

Já o presidente da Asso-
ciação dos Ciclistas de Irati, 
Antonio Duda, diz que a ci-
clovia traz mais segurança 
para o ciclista e encoraja 
a pessoa a usar a bicicleta 
como meio de transporte. 
“Fico muito feliz em sa-
ber que haverá expansão 
da ciclovia em Irati. Vale 
lembrar ao motorista que 
ciclista é usuário das ruas, 
faz parte da mobilidade 
urbana. Claro que o ciclista 
precisa ser educado para a 
cultura do uso da ciclovia, 
deve se adaptar as regras 
de trânsito. Mas as ciclovias 
fazem com que o ciclista se 
sinta mais confortável para 
utilizar menos os carros e 
oferece uma maior sensa-

ção de segurança. Isso é o 
principal do uso da bicicleta 
nas ruas da nossa cidade. É 
uma evolução para organi-
zação do trânsito tanto para 
o motorista quanto para o 
ciclista”, observa. 

Em relação a este meio de 

locomoção, o ciclista Mar-
cio Razera destaca que vê 
nas grandes cidades como 
Curitiba, Ponta Grossa, Lon-
drina, mais quilômetros de 
ciclovias implantadas nos 
últimos anos, e essa expan-
são é importante em Irati, 
para que mais pessoas utili-
zem a bicicleta diariamente. 
Além disso, traz mais desen-
volvimento e segurança na 
hora de utilizar a bicicleta. 
Com o alto fluxo de carros e 
caminhões, dividir o espa-
ço com estes veículos pode 
ser perigoso para o ciclista. 
Ainda, a ciclovia pode aju-
dar para que mais pessoas 
sejam adeptas a pratica 
esportiva, ao ciclismo. 

“A pessoa que está ini-
ciando o uso de bike, ela vai 
ter mais segurança com a 
ciclovia e incentivo, e vai 
começar a usar diariamente 
e pegar gosto pelo esporte. 
Muita gente não entra para 
o ciclismo por não utilizar 
a bicicleta. A partir da hora 
que usa a bike no dia a dia, 
chega no fim de semana faz 
um passeio com ela para 
o interior, e porque não, 
para frente, utilizar mais e 
entrar para o lado das com-
petições”, destaca Razera. 

Marcio Razera é ciclista de Irati e já ganhou várias competições 

André Demczuk, secretário de Esporte de Irati, deputado Nelson Justus e Prefeito Jorge Derbli 
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Alimentos saudáveis podem ajudar 
você e também o Meio Ambiente
77% das 
propriedades rurais 
são de agricultores 
e grande parte 
do alimento que 
consumimos 
vem destes locais, 
de uma forma 
fresquinha e 
saudável

Acesse o QRCode 
para conferir qual 
é a melhor época 
do ano para cada 

alimento

ESTHER KREMER

Prestar atenção na ali-
mentação também é uma 
das formas de ajudar a 
prolongar a vida do nosso 
planeta. Você sabia que as 
embalagens dos alimentos 
industrializados podem 
demorar muitos anos para 
sumir do Meio Ambiente?

Todos os alimentos sau-
dáveis que consumimos, 
desde frutas e legumes 
até feijão e arroz, são re-
sultados do trabalho de 
um agricultor ou de uma 
agricultora. Até mesmo o 
lanche da escola, são fru-
tos de uma rede chamada 
“Agricultura Familiar”. 

Segundo a cartilha so-
bre conscientização em 
defesa a natureza do pro-
jeto “Chico Bento embaixa-
dor do WWF-Brasil”, uma 
parceria entre Mauricio 
de Souza Produções e a 
WWF-Brasil, 77% das pro-
priedades rurais são de 
agricultores e grande parte 
do alimento que consumi-
mos vem destes locais. 

COMO O ALIMENTO 
CHEGA ATÉ A NOSSA 

CASA?
1. Recursos naturais: 

é o processo em que o ali-
mento se desenvolve no 
solo, com as vitaminas e os 
demais componentes que 
precisa para existir; 

2. Pecuária e agricul-
tura: este é o processo em 
que o agricultor vai plantar 
o alimento, cuidar e depois 

colher para que, em algum 
momento, chegue ao nosso 
prato;

3. P rocessamento : 
nesta etapa, o alimento se 
transforma e é o exemplo 
da tapioca, que era man-
dioca e, com o processa-
mento, vira a farinha de 
tapioca. No caso das frutas, 
este processo não existe;

4. Transporte: depois 
do processamento, o trans-
porte leva o alimento até 
os pontos de venda, para 
que a população possa 
compará-lo;

5. Venda: nesta etapa, 
as mercadorias chegam até 
os supermercados, feiras, 
lojas, etc;

6. Consumo: por fim, 
o alimento chega até a nos-
sa mesa. 

Entendendo este pro-
cesso, podemos dar mais 
valor ao trabalho de todos 
os envolvidos para que pos-
samos consumir alimentos 
com qualidade. 

AS VANTAGENS DO 
ALIMENTO MAIS 

SAUDÁVEL
Existe uma série de be-

nefícios quando nos ali-
mentamos de uma forma 
saudável, com alimentos 
de agricultura familiar e 
que não passam por um 
processo de industriali-
zação. 

• A comida é mais 
fresca e saborosa, pois 
é respeitado o tempo da 
natureza e época de cada 
alimento;

• Economiza-se di-
nheiro, principalmente, 

na época certa de cada 
alimento, em que há uma 
produção em maior quan-
tidade e por isso diminui-
-se o preço. 

• A sua saúde é en-
riquecida e você ficará 
doente com 
menos fre-
q u ê n c i a , 
visto que os 
alimentos, 
quando na-
turais tem 
uma gran-
d e  q u a n -
t i d a d e  d e 
vitaminas 
que o nosso 
c o r p o  n e -
cessita;

• Aju-
da o meio 
ambiente a 

ficar menos poluído, pois o 
consumo de alimentos in-
dustrializados produz cada 
vez mais lixo que demoram 
anos para se decompor. 

Na sua escola, as me-
r e n d e i ra s  u t i l i z a m  o s 
produtos da agricultura 
familiar e os alimentos 
sempre são fresquinhos 
e saudáveis. Com a aju-
da de uma nutricionista, 
elas montam um cardápio 
saboroso que é escolhido 
pensando no bem-estar de 
cada aluno.

Com a ajuda da profes-
sora, mande para o e-mail 
jornalismo@folhadeirati.
com.br uma foto da me-
renda escolar da sua es-
cola e apareça na próxima 
edição do Folha na Escola. 
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AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA

Na terça-feira (12), a partir 
das 10h, ocorrerá a Audiên-
cia Pública para elaboração 
do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do mu-
nicípio de Teixeira Soares. A 
audiência ocorrerá online e 
será transmitida através do 
Facebook da Prefeitura. Os 
moldes definidos na reunião 
ditarão o que será implemen-
tado em 2023, nos termos da 
legislação vigente. 

LDO

População é convidada a discutir destino 
do orçamento de Teixeira Soares
Audiência pública vai 
debater os moldes 
para Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 
2023

A participação popular 
nessa ocasião é um dos exem-
plos da forma de exercício do 
direito civil na participação 
de decisões do estado, para 
muito além das eleições. Na 
ocasião, os cidadãos poderão 
contribuir com sugestões, 
considerações, dúvidas e 
demais manifestações sobre 
o caminho com orçamento 
futuro do município. 

Como contribuinte, é di-
reto e dever de qualquer pes-
soa opinar sobre os assuntos 
relacionados ao destino do 
recurso que sai do seu bolso. 
Por isso, todas as opiniões 
devem ser enviadas para o 
email prefeitura@teixeira-
soares.pr.gov.br.

O QUE É A LDO
A Lei de Diretrizes Orça-

mentárias ou LDO, é a lei que 

estabelece os objetivos e 
traça as metas dos próxi-
mos passos com relação 
aos recursos financeiros 
do estado. Nesse caso, o 
que estará em pauta são 
os valores arrecados pelo 
município de Teixeira So-
ares, mas leis assim como 
essa também são elabo-
radas a nível estadual e 
federal. 

Nas audiências publi-
cas para discussão das 
LDO’s, delimita-se aspec-
tos como a cobrança de 
tributos e reajustes, por 
exemplo. Em suma, pode-
-se dizer que a LDO deli-
mita o que é e o que não 
é possível realizar no ano 
seguinte, com o recurso 
disponível para a prefei-
tura.R
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Caríssimos! 
Deus não nos cha-

mou à impureza, mas à santi-
dade; esta recomendação do 
Apóstolo São Paulo foi feita 
no contexto bem concreto do 
relacionamento familiar e 
da conduta ética que ele pro-
punha aos cristãos daquele 
tempo e que ressoa também 
em nosso tempo. Os cristãos 
deveriam dar testemunho de 
uma vida correta, que tives-
se a constituição da família 

PAZ E BEM
CONVERTER-SE A SANTIDADE

 VANDERLEI KAWA OFS E ALACS

como base e referência. No 
equilíbrio do relacionamento 
familiar, deveriam encontrar 
o sustento para a convivência 
da justiça e na santidade, no 
respeito mútuo da intimidade 
familiar e no apreço pela esti-
ma sadia de uns pelos outros, 
principalmente, da vida vivida 
em comunidade e familiar. 
O contraste entre a impureza 
e a santidade, assinalada a 
essa diferença a fé cristã, deve 
produzir sempre nas pessoas 

a conversão para ser melhor, 
converter-se sempre a santi-
dade, e isso acontecerá a partir 
da graça recebida de Deus por 
meio de Jesus Cristo. Agora, a 
vida humana está impregna-
da da presença de Deus.  Deus 
colocou sua santidade na raiz 
da vida humana. Ele mesmo 
se colocou na família humana 
e santificou a vida de família 
com o convívio humano que 
quis assumir no cotidiano das 
relações familiares a que se 

submeteu em Nazaré. Assumiu 
sua identidade histórica a par-
tir desta experiência, sendo ju-
ridicamente reconhecido como 
o Nazareno.  Assim, a partir de 
Cristo, a vida de família passou 
a ser o domínio da presença de 
Deus.  Por isto, a santidade foi 
trazida para dentro da família. 
Ser santo é ser de Deus.  Deus 
tomou posse da família huma-
na. Agora, a família humana 
encontra sua vocação dos seus 
desígnios. Assim, se corrigem 

as distorções que por oposição 
à santidade o apóstolo chama 
de impureza. Sabemos como 
Jesus sacudiu os preconceitos 
existentes a respeito do puro 
e impuro. Para os que são 
puros, tudo é puro. A pureza 
não depende do exterior, ela 
brota do íntimo, nasce do 
nosso coração. Se o coração 
é de Deus, se torna fonte de 
pureza. Ele gera amor, que 
purifica e santifica.  Reflita.  
Paz e Bem!

AMANDA BORGES

No domingo (03) ocorreu, 
após dois anos de pausa, a tra-
dicional Romaria Penitencial 
do Itapará, em Irati.Todos os 
anos, durante o período de 
quaresma, fiéis de diversas 
cidades do Paraná e até de 
fora do estado, se reúnem 
na Igreja Ucraniana Assun-
ção de Nossa Senhora.Em 
decorrência da pandemia, a 
atividade não pode ocorrer 
em 2020 e 2021. Este ano, os 
fiéis participaram em massa, 
já que cerca de 4 mil pessoas 
se reuniram no evento que é 
sinal de penitência e oração.

Na ocasião, o tempo va-
riando de chuva a nublado 
assustou os organizadores do 
evento. Contudo, a multidão 
clamou até chegar aos ouvi-
dos de São Pedro. De acordo 
com Nestor Hlatki, um dos 

QUARESMA

Romaria do Itapará reúne cerca de 
4 mil pessoas após dois anos de pausa
Evento ocorre 
anualmente, mas 
não estava sendo 
realizado por conta 
da pandemia

organizadores, “de repen-
te o tempo clareou e foram 
chegando veículos. Carros e 
mais carros, aproximou-se de 
600 veículos. Então foi uma 
surpresa muito grande”. E ele 
afirma: “você vê que é assim 
que acontecem milagres”.

Por ocorrer em período 
quaresmal, a Romaria tem 
como principal objetivo a 
oração e penitência, por isso, 
a programação abrange Via 
Sacra, Missa e confissões. Por 
conta do grande público que 

era esperado, reuniram-se 12 
padres para auxiliar na reali-
zação das confissões, além das 
bençãos de artigos religiosos 
e da água.

De acordo com o Padre 
Hilario Opaski, pároco da 
Igreja, além dos padres, tam-
bém participou o Bispo Dom 
Sérgio. Todos os sacerdotes 
colaboraram para que os fiéis 
voltem para casa renovados 
na fé. E é exatamente isso que 
acontece, de acordo com o Pa-
dre. “Os participantes sempre 

comentam das mensagens 
que levam”, afirma.

Como conta o Padre, a 
tradicional via sacra é a medi-
tação da trajetória percorrida 
por Cristo em suas últimas 
horas de vida. No caso da 
Romaria, essa celebração é 
guiada pelo Bispo e acompa-
nhada pelas vozes do coral. 
Além disso, outra diferença 
desse evento, são as estações. 
Elas são construídas em ca-
pelinhas individuais, doadas 
por famílias da localidade. Em 

cada parada, os participantes 
são convidados a refletir so-
bre suas próprias vidas frente 
aos desafios enfrentados por 
Jesus ao carregar a cruz.

Além disso, também é ser-
vido um café da manhã para 
recepcionar as caravanas vin-
das de outras cidades. Ainda, 
são produzidos e vendidos 
sonhos, pastéis, cachorro-
-quente, bolos, pães e o tradi-
cional  almoço. De acordo com 
Nestor, a demanda foi tanta 
que tudo foi vendido e “só so-
braram os potinhos”. Apesar 
do sucesso de arrecadação e 
vendas da Igreja, alguns par-
ticipantes não conseguiram 
comprar alguns quitutes, pois 
esgotaram.

Nestor agradece a todos 
que colaboraram para um 
momento tão bonito e de fé. 
Primeiramente as equipes 
de organização, a Polícia Civil 
que esteve de prontidão no 
atendimento e ao público. “A 
gente se emociona porque-
vieram muitas pessoas, os 
empresários de Irati vieram 
em massa, as comunidades 
vizinhas daqui também com-
pareceram. Então foi muita 
emoção”, completa.

Programação do evento contou com missas, via sacra, confissões e bençãos, além da venda de alimentos
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Prefeitura Municipal de
Rio Azul

FOLHA-  14 - Irati, 08 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 
189/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
ANTONIO MIGUEL IASNOCK LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA
Com Fundamento no§ 1º, Art. 65, Inciso II, Alínea 
d, da lei 8.666/93,  fica reajustado em 10% (dez por 
cento) o valor registrado, de modo a acrescentar R$ 
9,99 reais (nove reais e noventa e nove centavos) no 
lote 348 item 01 e R$ 36 reais (trinta e seis reais) no 
lote 349 item 01.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 05/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) ANTONIO MIGUEL IASNOCK – Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 
15-2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
EDENEY VAVENCHACH EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65,II, “d”, da Lei Federal 
nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo de 
o equivalente ao acréscimo de  R$ 2.654,87 (dois 
mil, seiscentos e cinquenta e quatro Reais e oitenta 
e sete centavos) do valor originário Ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 15/2021 , equivalente a 
16,91% (dezesseis vírgula noventa e um por cento), 
com base no IGPM, passando  a vigorar R$ R$ 
18.354,87( dezoito Mil e cinquenta e quatro Reais e 
oitenta e sete Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 29/03/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Edeney Vavenchach - Representantez

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE FILTROS 
LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTÍVEIS, 
FILTROS DE AR, FILTROS HIDRÁULICOS, ÓLEOS 
LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUÍDOS E OUTROS 
DERIVADOS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCU-
LOS DA FROTA MUNICIPAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ.: 07.099.006/0002-98
CONTRATADA: DORIVAL GAPINSKI - ME
CNPJ.: 27.041.419/0001-48
CONTRATADA: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PE-
ÇAS PARA TRATORES LTDA
Embasamento Legal
Rio Azul, 05 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
066/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ.: 07.099.006/0002-98
VALOR: R$ 608.307,50 (Seiscentos e Oito Mil, Tre-
zentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 05/04/2022 à 04/04/2023.
ASSINATURA:  05/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SUZANE ALVES BORCATH 
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
067/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DORIVAL GAPINSKI - ME
CNPJ.: 27.041.419/0001-48
VALOR: R$ 640.958,35 (Seiscentos e Quarenta Mil e 
Novecentos e Cinquenta e Oito reais e Trinta Cinco 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 05/04/2022 à 04/04/2023.
ASSINATURA:  05/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal
(a)DORIVAL GAPINSKI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
068/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: IMPORPEÇAS COMERCIO DE PE-
ÇAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ.: 76.071.984/0001-63
VALOR: R$ 18.487,45 (Dezoito Mil, Quatrocentos e 
Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 05/04/2022 à 04/04/2023.
ASSINATURA:  05/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GILBERTO ANTONIO DE SOUZA
Representante

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
18/2022
OBEJTO: IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS ADICIO-
NAIS AO SISTEMA IDS, LICENÇA DE USO, COM 
MANUTENÇÃO E SUPORTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOF-
TWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ.: 05.982.200/0001-00
Embasamento Legal: Art. 25, inciso I, da lei 8.666/93
Rio Azul, 07 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  36/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: IDS DESENVOLVIMENTO DE SOF-
TWARE E ASSESSORIA LTDA
CNPJ.: 05.982.200/0001-00
VALOR: R$ 16.700,00 (Dezesseis Mil  setecentos 
Reais)
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
07/04/2022  À 06/04/2023.
ASSINATURA:  07/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MAURI CESAR DENGO
Representante

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
17/2022
OBEJTO: CESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE 
GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔ-
NICOS E SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 01.245.055/0001-24
Embasamento Legal: Art. 25, inciso I, da lei 8.666/93
Rio Azul, 06 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  035/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔ-
NICOS E SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 01.245.055/0001-24
VALOR: R$ 5.195,04 (Cinco Mil, Cento e Noventa e 
Cinco Reais e Quatro Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
06/04/2022 à 05/04/2023.
ASSINATURA:  06/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JEFFERSON CHOCHI ZEMBOVICI
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, RECARGA DE GÁS E ÁGUA, PARA 
A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: ANTONIO MIGUEL IASNOCK LTDA 
- ME
CNPJ.: 09.158.962/0001-48
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E 
TRANSPORTES LTDA
CNPJ.: 39.649.812/0001-06
CONTRATADA: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
CONTRATADA: ROSELANE NIEDZILSKI HOLOWKA 

08466567950
CNPJ.: 22.346.231/0001-94
CONTRATADA: TRINDADE E SIKORA LTDA ME
CNPJ.: 10.984.522/0002-00
Rio Azul, 06 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
069/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANTONIO MIGUEL IASNOCK LTDA 
- ME
CNPJ.: 09.158.962/0001-48
VALOR: R$ 99.823,54 (Noventa e Nove Mil, Oito-
centos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Quatro 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 06/04/2022 à 05/04/2023.
ASSINATURA:  06/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANTONIO MIGUEL IASNOCK
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
070/2022
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$ 25.969,00 (Vinte e Cinco Mil, Novecentos 
e Sessenta e Nove Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 06/04/2022 à 05/04/2023.
ASSINATURA:  06/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANDRE LUIZ DOS SANTOS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
071/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: OSMAIR RODRIGUES - EPP
CNPJ.: 03.517.560/0001-06
VALOR: R$ 33.609,00 (Trinta e Três Mil, Seiscentos e 
Nove Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 06/04/2022 à 05/04/2023.
ASSINATURA:  06/04/2022
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  
072/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ROSELANE NIEDZILSKI HOLOWKA 
08466567950
CNPJ.: 22.346.231/0001-94
VALOR: R$ 1.419,80 (Um Mil, Quatrocentos e Deze-
nove Reais e Oitenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 06/04/2022 à 05/04/2023.
ASSINATURA:  06/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ROSELANE NIEDZIELKI CAYE
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
073/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TRINDADE E SIKORA LTDA ME
CNPJ.: 10.984.522/0002-00
VALOR: R$ 3.775,00 (Três Mil, Setecentos e Setenta 
e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 06/04/2022 à 05/04/2023.
ASSINATURA:  06/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CESAR LUIS TRINDADE
Representante

AVISO DE ABERTURA 
DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conheci-
mento dos interessados, 
que se encontra ABER-
TO o Pregão ELETRÔ-
NICO, nº. 33/2022, do 
tipo MENOR PREÇO 
por item/lote, com data 
de abertura para o dia 
25 de ABRIL de 2022, 
às 13H00min, cujo ob-
jeto é o AQUISIÇÃO DE 
APARELHO ULTRAS-
SOM TIPO I, através da 
plataforma eletrônica 
BLL. O início de aco-
lhimento das propostas 
comerciais ocorrerá 
a partir das 13:00h 
do dia 08/04/2022 
às 12hr 59min do dia 
25/04/2022, início 
da fase de lances às 
13hrs 30min do dia 
25/04/2022. 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 
08 de abril de 2022.

Rio Azul, 07 de abril de 
2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGI-
BILIDADE DE LICITA-
ÇÃO Nº 16/2022
OBEJTO: contrata-
ção da empresa NCT 
Telecomunicações S.A 
(Copel Telecom) para o 
FORNECIMENTO DE 
LINK DE INTERNET 
ATRAVÉS DE FIBRA 
ÓPTICA
CONTRATANTE: MUNI-
CÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 
75.963.256/0001-01
CONTRATADA: LIGGA 
TELECOMUNICAÇÕES 
S. A.
CNPJ.: 
04.368.865/0001-66
Embasamento Legal.: 
Art. 25, inciso I, da lei 
8.666/93
Rio Azul, 05 de abril de 
2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICI-
PAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRA-
TO  34/2022
CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
CNPJ.: 
75.963.256/0001-01
CONTRATADA: LIGGA 
TELECOMUNICAÇÕES 
S. A.
CNPJ.: 
04.368.865/0001-66
VALOR: R$83.742,36 
(Oitenta e Três Mil, 
Setecentos e Quarenta 
e Dois Reais e Trinta e 
Seis Centavos).
PRAZO DA DURA-
ÇÃO  DO CONTRA-
TO: De 05/04/2022 à 
04/04/2023.
ASSINATURA:  
05/04/2022
FORO: Comarca de 
Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCIO TIAGO 
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MARTINS ARRUDA 
Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que 
se encontra ABERTO o Pregão ELETRÔNICO, nº. 
32/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com 
data de abertura para o dia 25 de ABRIL de 2022, 
às 08H00min, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CI-
RURGIÃO DENTISTA (SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS), através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocor-
rerá a partir das 13:00h do dia 08/04/2022 às 07hr 
59min do dia 25/04/2022, início da fase de lances às 
08hrs 30min do dia 25/04/2022. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da 
Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 
13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do 
dia 08 de abril de 2022.

Rio Azul, 07 de abril de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE LEILOEIROS OFICIAIS CREDEN-
CIADOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL E AVISO DE SORTEIO PÚBLICO PARA 
A DEFINIÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL VISANDO A 
ALIENAÇÃO DOS BENS MÓVEIS INSERVIVEIS
O Prefeito Municipal de Rio Azul-PR, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto 
na Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 21.981/1932 
e tendo em vista o disposto no Edital de Chamamento 
Público nº 03/2022, torna pública a relação de leilo-
eiros oficiais credenciados até o presente momento 
junto à Prefeitura Municipal de Rio Azul na condição 
de interessados em atuar nas licitações na modalida-
de leilão promovidos pelo Município:
- Eduardo Schmitz portador do CPF 945.659.100-04;
- Elton Luiz Simon portador do CPF 044.016.329-31;
- Luiz Egidio Cruz Medeiros portador do CPF 
036.505.829-70;
- Paulo Setsuo Nakakogue portador do CPF 
041.278.549-87;
- Luiz Barbosa de Lima Junior portador do CPF 
397.601.709-49;
- Jaqueline Sperança portadora do CPF 859.917.759-
15;
- Pedro Lerner Kronberg portador do CPF 
005.142.199-20;
- Joacir Monzon Pouey portador do CPF 
007.917.900-29
- Helcio Kronberg, portador do CPF 085.187.848-24
Na oportunidade, tendo em vista a necessidade de 
realização de leilão para a alienação de bens móveis, 
comunica a todos os interessados que na data de 11 
de ABRIL de 2022, às 09h, na Sala de Reuniões do 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Rio Azul, será realizado sorteio público entre os 
leiloeiros oficiais credenciados, para atuar como 
leiloeiro oficial no referido processo.

Rio Azul, 05 de abril de 2022
(a) Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

Assembleia Geral Ordinária
Extraordinária 

                                           CNPJ: 0.622.216/0001-99
                                        Edital de Convocação

São convidados os Senhores Acionistas da empresa ISA 
IRATI S/A Administração e Participações, a reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária na forma de convocação do Art.133 da Lei 
nº 6.404/76, a ser realizada dia 22/04/2022 às 09:00 horas, em sua sede 
social  à  Rua Marechal Deodoro, 179, no município de Irati-PR, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em Assembleia Geral 
Ordinária: Deliberação do relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021. 2 ) Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a alteração 
do Ramo de Atividade e substituição de membro do Conselho de 
Administração. 

Irati-PR, 01 de abril de 2022
Anselmo Krupeizaki

Presidente do Conselho de Administração

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REBOUÇAS

VARA CÍVEL DE REBOUÇAS - PROJUDI
Rua Germano Veiga, s/n - Centro - Rebouças/PR - CEP: 84.550-000 - Fone: (42) 3457-1262

Autos nº. 0001750-51.2018.8.16.0142
Processo: 0001750-51.2018.8.16.0142

Classe Processual: Usucapião
Assunto Principal: Usucapião Extraordinária

Valor da Causa: R$50.000,00
Autor(s):
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Juízo de Direito da Comarca de Rebouças (CPF/CNPJ: Não Cadastrado)
Rua Germano Veiga , s/n - Centro - REBOUÇAS/PR - CEP: 84.550-000

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Excelentíssimo Sr. Dr. JAMES BYRON WESCHENFELDER BORDIGNON, MM.
Juiz de Direito da Secretaria Única (Cível e anexos) da Comarca de Rebouças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante
este Juízo, se processam os autos de Usucapião supra referidos e, como não foi possível citar o(s) réu(s), pelo presente edital fica(m)
CITADOS todos os  (artigos 73,réus incertos e desconhecidos e demais interessados, bem como seus respectivos cônjuges, se casados forem
§1º, I, 257 e 259 I, do CPC). : de Usucapião nº 0001750-51.2018.8.16.0142, em trâmite na Secretaria Cível e Anexos daPROCESSO
Comarca de Rebouças/PR com endereço na Rua Germano Veiga, s/n, Edifício do Fórum. : Para em 15 (quinze) dias, após oOBJETIVO
prazo do edital, querendo, oferecer contestação. : um terreno urbano, com área de 5.836,20m² (cinco mil oitocentos e trinta e seisIMÓVEL
metros e vinte decímetros quadrados), localizado na Rua Florêncio Mourão, nesta cidade e comarca de Rebouças/PR, cujo imóvel possui as
seguintes medidas e confrontações: “Georreferenciado no Sistema Geodésio Brasileiro, SIRGAS2000, Sistema de Referência Geocêntrico
para as Américas: Inicia-se no marco ‘O=PP’, E= 530517.296 m e N=7167487.721 m dividindo-o com a Rua Florêncio Mourão; Daí segue
confrontando com a Rua Florêncio Mourão com o azimute de 197º07’51” e a distância de 20,27 m até o marco ‘01’ (E=530511.326m e
N=7167468.351m); Daí segue confrontando com Tereza de Brito dos Santos (Qda 0122 Lote 0160) com o azimute de 287º39’20” e a
distância de 50,25m até o marco ‘02’ (E=530463.441m e N=7167483.592m); Daí segue confrontado com Tereza Brito dos Santos (Qda
0122 Lote 0160), Lorenço Gobor (Qda 0122, Lote 0176) e Marcio José Gobor (Qda 0122 Lote0190) com o azimute de 196º38’37” e a
distância de 50,70 m até o marco ‘03’ (E=530448.920m e N=7167435.016m); Daí segue confrontado com José Carlos Jorge Stadler (Qda
0122 Lote 0218) com azimute de 287º00’36” e a distância 51,75m até o marco “4” (E=530399.437 m e N=7167450.154m); Daí segue
confrontando com a Rua 21 de Setembro com o azimute de 16º19’12” e a distância de 93,00m até o marco ‘5’ (E=530425.570 m e
N=7167539-407m); Daí segue confrontando com a Rua Maria Castagnoli com o azimute de 108º17’36” e a distância de 52,21m até o
marco ‘6’ (E=530475.137 m e N=7167523.021m); Daí segue confrontando com Eleonor Grigol (Qda 0122 Lote 0120) com o azimute de
196º31’16” e a distância de 50,48 m até o marco ‘O=PP’ (E=530517.296m e N=7167487.721m); início de descrição, fechando assim o

.  perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 0,5836ha” ” ADVERTÊNCIAS - CPC: Art. 344. Se o réu não contestar
. a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 257, IV Art. 257. São

 E para que chegue ao.requisitos da citação por edital: (...)  a advertência de que será nomeado curador especial em caso de reveliaIV -
conhecimento de todos os interessados, especialmente do(s) réu(s), expediu-se o presente edital que será publicado pela imprensa oficial e
afixado no átrio do fórum em local de costume. Nada mais. Eu, Karina Roberta Bednarchuk, Analista Judiciária, o digitei.

Rebouças, 24 de março de 2022.
 

JAMES BYRON WESCHENFELDER BORDIGNON

JUIZ DE DIREITO
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERA-

ÇÃO
ANDREA ELISA KERTSCHER & CIA LTDA 

torna público que recebeu do Instituto Água e 
Terra - IAT, a Renovação da Licença Am-
biental de Operação n° 266683-R1, para 

Fabricação de madeira laminada e chapas de 
madeira compensada, instalada na Rua Ben-
jamin Constant, N° 30, Centro, no Município 

de Imbituva - PR.

Súmula

Condições de tráfego do antigo 
Anel de Integração agora estão 
disponíveis em tempo real
Usuários podem consultar 
o portal do DER/PR ou 
receber atualizações utili-
zando o Twitter. Qualquer 
situação que interrompa 
ou afete o tráfego é infor-
mada. Monitoramento é 
feito 24 horas por dia, sete 
dias por semana, incluin-
do feriados.

Secom

O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) 
iniciou a divulgação de infor-
mações sobre as condições de 
tráfego nas rodovias do antigo 
Anel de Integração, de forma 
online, no portal www.der.pr.
gov.br e na plataforma Twitter 
(twitter.com/rodovias_parana)

Qualquer situação que inter-
rompa ou afete o tráfego está 
sendo informada, bem como 
detalhes sobre o atendimento. 
As atualizações ocorrem 24 
horas por dia, sete dias por 
semana, inclusive em � nais de 
semana e feriados.

A novidade é possível graças ao 
Centro de Operações Integradas 
(COI) do DER/PR, que atende 
usuários pelo telefone 0800-
400-0404 em casos de acidentes, 
pane, quedas de carga, animais 
na pista, materiais na pista, en-
tre outros, nas rodovias federais 
e estaduais do antigo Anel.
O COI trabalha totalmente 
integrado aos serviços de 
operação de tráfego rodoviá-
rio contratados pelo DER/PR, 
para atuar nas rodovias que 
deixaram de ser pedagiadas. 
São serviços de guincho leve e 
pesado, para desobstrução de 
pista e remoção de veículos, 
além de operações de atendi-
mento mecânico, como troca 
de pneus, carga elétrica, entre 
outros.

São realizados ainda serviços 
de apoio ao Corpo de Bom-
beiros no combate a incên-
dios nas áreas próximas às 
rodovias, com fornecimento 
de caminhões-pipa, e aten-
dimento a incidentes com 
animais soltos nas pistas, 
incluindo orientação aos usu-
ários e a captura e transpor-
te, utilizando equipamento 
apropriado, como caminhão 
boiadeiro.

O DER/PR atua nas rodovias 
dos antigos lotes 2 (Viapar), 
lote 3 (EcoCataratas), lote 4 
(Caminhos do Paraná), lote 5 
(Rodonorte) e lote 6 (Ecovia). 
No caso do lote 1, a conces-
sionária permanece fazendo 
os atendimentos, graças a 
acordo judicial firmado com 
o DER/PR, com validade até 
26 de novembro deste ano. 
As equipes utilizam algumas 
das edificações das antigas 
concessionárias de pedágio, 
que passaram a ser patrimô-
nio público.

Em breve, as atualizações 
sobre as condições de tráfego 
também ficarão disponíveis 
pela plataforma Instagram.

Os contratos preveem tam-
bém a inspeção de tráfego, 
com equipes específicas para 
percorrer 100% da malha do 
Anel de Integração ao menos 
três vezes ao dia, verificando 
a necessidade de assistência 
aos usuários, inspecionan-
do as pistas e participando 
ativamente na ocorrência de 
neblina, incêndios, acidentes 
e outras situações, providen-
ciando sinalização de emer-
gência, desvios de tráfego e 
demais apoios.

As informações são envia-
das ao COI e alimentam o 
sistema de gestão do centro, 
e, consequentemente, as atu-
alizações sobre o tráfego de 
veículos nas rodovias.

Condições de tráfego do antigo anel de integração estão disponíveis online -
Foto: DER-PARANÁ
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Suelen Lima
GENTE

Viva os 
noivos!!!

Sábado (02), 
foi o tão espe-
rado dia para 
o casal Luiz 

Fernando Me-
non e Bruna 

Kasperovicius. 
Eles disseram 
o SIM em uma 
linda cerimô-
nia que reu-
niu amigos 

e familiares. 
Após, os con-

vidados foram 
recepcionados 

no Centro 
de Eventos 

Italiano, onde 
aproveitaram 
cada minuto 
dessa mara-

vilhosa noite. 
Que esta nova 

estapa seja 
repleta de 
alegrias! 

Felicidades!
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8 ani-
nhos!

A linda 
Luiza 

come-
mora a 

chegada 
dos seus 

8 ani-
nhos na 

segun-
da-feira 
(11). Que 

seu cami-
nho seja 

ilumi-
nado e 
repleto 

de 
coisas 
boas. 
Feliz 

vida!!!

            a quinta-feira (07), Lucas Gabriel comemorou a 
chegada de mais um aniversário. Que estes novos 365 
dias lhe proporcionem infinitas alegrias e lhe tragam 

muito sucesso! Parabéns!

A belíssima Fernanda Batista com-
pleta mais um ciclo de vida nesta 
sexta-feira (08). Ela comprova que 
a idade faz bem, mostrando que os 
anos só agregaram a sua beleza e a 

transformaram nessa linda 
mulher! Feliz aniversário!!!

Depois de dois anos, o muni-
cípio de Rio Azul retorna com 
o Teatro Paixão de Cristo. A 
apresentação acontecerá na 
sexta-feira (15), às 20hrs, no 
Estádio Municipal Orestes 

Pallú. Também será transmiti-
da pelo Facebook da Prefeitura.

N


