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 APRESENTAÇÃO

Teatro da Paixão de Cristo de Rio 
Azul acontece nesta sexta (15)

TRADIÇÕES

Após dois anos, celebrações da 
Páscoa voltam à normalidade

Nesta semana, as celebrações da Páscoa 
voltam a acontecer com a capacidade de 100% 
do público, após dois anos atípicos devido à 
pandemia. As igrejas esperam uma quantidade 
expressiva de pessoas no Tríduo Pascal, que 
começa nesta Quinta-feira Santa (14). Uma das 
tradições que também retorna normalmente 
é a presença dos Cossacos, em Prudentópolis, 
que hoje estampa a capa do jornal.  
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Cruzada contra às fake news
 nas eleições

A cruzada contra a disseminação de notícias falsas no pe-
ríodo eleitoral conseguiu avançar mais uma casa. No último 
dia 5, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, 
assinaram um termo de cooperação para combater às fake 
news no pleito deste ano.

 Além do termo de cooperação, foi assinado um protocolo 
de intenções para o Programa Permanente de Enfrentamen-
to à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, formado 
por membros das duas instituições. Entre as medidas estão o 
desenvolvimento de ações e projetos, conjuntamente, para o 
enfrentamento da desinformação no processo eleitoral, além 
de atividades voltadas à conscientização da ilegalidade das 
práticas de desinformação.

 Neste termo, o TSE e a Câmara ressaltam que as notícias 
falsas podem representar “risco a bens e valores essenciais 
à sociedade, como a democracia, bem como afetar de forma 
negativa a legitimidade e a credibilidade do processo eleitoral 
e a capacidade das eleitoras e dos eleitores de exercerem o seu 
direito de voto de forma consciente e informada”.

 Outra definição importante foi a de adoção de ações para 
desestimular e denunciar a criação e a utilização de redes de 
desinformação e condutas ilegais, bem como o envio de dis-
paro em massa de mensagens de propaganda política durante 
as eleições. 

 Imperioso destacar que a Justiça Eleitoral vem procurando 
se instrumentalizar para combater essa guerra híbrida que se 
avizinha. Nas últimas eleições para Presidente da República 
fomos surpreendidos com diversas táticas digitais que foram 
utilizadas pelos candidatos em redes sociais e aplicativos para 
alavancar narrativas. Algumas delas com conteúdos que não 
condiziam com a realidade, mas que foram combustível para 
inflamar determinados grupos da sociedade. 

A guerra híbrida é uma estratégia militar que mescla táti-
cas de guerra política, guerra convencional, guerra irregular e 
ciberguerra com outros métodos não ortodoxos, como a desin-
formação, lawfare e a intervenção eleitoral externa (disparos 
em massa por robôs é um exemplo desse último).

 A expressão guerra híbrida está presente em três obras 
contemporâneas que li entre o final do ano passado e o começo 
de 2022: Geopolítica da Intervenção – A verdadeira história 
da Lava Jato”, de autoria do excelente criminalista Fernando 
Augusto Fernandes; “Minha especialidade é matar”, do filósofo 
Henry Bugalho; e “Enxame”, do jornalista e advogado Marcos 
Limão.

A “guerra híbrida” se desenvolve em duas etapas: a pri-
meira, conhecida como “Revolução Colorida” e a segunda, 
denominada de “Guerra não convencional”.

 O que importa e interliga os três livros citados acima é a 
primeira etapa, ou seja, a “Revolução Colorida”. O termo “co-
lorida” tem a ver com a utilização de cores para notabilizar e 
simbolizar o movimento, como a utilização do verde e amarelo, 
entre 2015 e 2018, que resultou no impeachment da Presidente 
Dilma e na eleição de Bolsonaro.

 Marcos Limão aponta que a “Revolução Colorida” represen-
ta a “versão não violenta da intervenção militar e consubstan-
cia-se na campanha informacional (ofensiva cognitiva) que 
visa desestabilizar a ordem política, colocando a população 
contra o governo e os centros de poder”.

 E a internet e suas ferramentas atuais são fundamentais 
para disseminar essas campanhas e narrativas que nem sem-
pre trazem a verdade, mas servem como armas para deses-
tabilizar o equilíbrio dos Poderes. Exemplo disso é o constate 
ataque às urnas eletrônicas. 

 Não se pode subestimar o poder bélico-digital dos exércitos 
militantes neste ano de eleições presidenciais. Serão postas em 
prática táticas de guerra híbrida extremamente agressivas, 
muitas mentiras e destruição de reputações. O importante é 
que a Justiça Eleitoral e as instituições estejam preparadas e 
instrumentalizadas para combaterem e punirem os abusos, 
sem olhar a cor da bandeira. A democracia e a voz das urnas 
devem prevalecer.
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Após dois anos atípicos das celebrações 
de Páscoa, as tradições católicas começam 
a voltar à normalidade com a presença 
do público. As igrejas já esperam muitas  
pessoas para o Tríduo Pascal. Assim como 
os descendentes de ucranianos e polone-
ses, maioria da população da região, farão 
as tradições que também recebiam uma 
grande quantidade de pessoas. 

Em 2020, as missas foram transmiti-
das on-line, naquela época, apareciam os 
primeiros casos de Covid-19, e as pessoas 
estavam apreensivas sobre como tudo ia 
se desenrolar. Já em 2021, em Irati, no 
período da Páscoa foi quando começou a 
aumentar os casos e várias mortes foram 
registradas, em dois meses, abril e maio, 
74 pessoas faleceram pela doença. E com 
isso, o decreto permitia 30% da capacida-
de das igrejas e o sistema drive-in. 

Outra tradição emblemática que teve 
público reduzido nesses dois anos, da 
cultura ucraniana, a participação dos 
Cossacos, volta a acontecer nas cele-
brações, com 100% dos integrantes do 
grupo. Na região, essa tradição marca 
forte presença em Prudentópolis, a cidade 
mais Ucraniana do Brasil. Além disso, a 
bênção dos alimentos, que é a parte mais 
importante para ucranianos e poloneses, 
também aconteceu de forma diferente 
nesses últimos dois anos, com sistema 
drive-tru e também com redução dentro 
da igreja. Este ano, a programação será 
normal. 

Agora, vivemos uma nova fase, e os fiéis 
podem voltar às tradições e frequentar as 
igrejas para este período. Isso se dá pelo 
alto índice de vacinação na região. Em Irati, 
por exemplo, cerca de 95% da população 
está vacinada contra a Covid-19 com a pri-
meira dose, e os casos diminuem a cada dia. 
O município foi um dos primeiros a adotar 
o uso facultativo da máscara, antes mesmo 
do Governo do Estado, pois os índices mos-
travam que era possível, e assim aconteceu. 
Até quarta-feira (13), após 32 dias com este 
novo decreto, o município tem oito casos 
ativos da doença. 

A pandemia deixou muitas marcas, que 
serão vistas ao longo dos meses e anos, 
muitos problemas emocionais e a falta de ir 
à igreja causou pioras. Mas a fé das pessoas 
continua, muitas precisam desse momento 
dentro das paróquias para poder continu-
ar. O período da Páscoa é o mais importante 
para os cristãos, e estavam acostumados. 
Não foi algo fácil viver esse momento pela 
internet, com as transmissões, mas foi 
necessário, e muitos conseguiram, mas 
agora poderão fazer como sempre fizeram, 
manter as tradições. 

Viver esse momento da forma conven-
cional, estar dentro das igrejas e celebran-
do como sempre, pode fazer a diferença 
na vida das pessoas, é mais um passo para 
voltar ao normal. E esperamos que assim 
continue. Que os fiéis possam celebrar es-
ses momentos especiais como quiserem, 
sem restrições. 
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   "13º"
É o número da 
polêmica em 

Prudentópolis

Se você não pode 
voltar, precisa 
encontrar 
a melhor maneira de 
seguir em frente! 

             RODRIGO BERNARDO DE SOUZA

Hospital pede Socorro
A Santa Casa de Irati mais uma vez pede socorro. Com 

um défi cit mensal de, aproximadamente, R$ 400 mil, o 
provedor Ladislao Obrzut e o administrador Sidney foram 
até os prefeitos pedir ajuda para pagar os custos do Pronto 
Socorro principalmente. Ainda, um reajuste no salário 
dos enfermeiros deverá aumentar o custo e a dívida da 
entidade. Na reunião, conduzida por Cleonice Schuck, 
presidente do CIS/AMCESPAR, foram apresentadas algu-
mas sugestões, mas os prefeitos prometeram pensar em 
valores para ajudar a entidade que é referência na região.  

Jorge e as 
Mudanças

O prefeito Jorge Derbli 
havia prometido para 1º 
de abril. Mas as mudan-
ças em seu secretariado 
aguardam apenas uma 
indicação, a da secretá-
ria do Bem-Estar Animal. 
Contudo, a mini reforma 
pode ir a diante, uma vez 
que Fernanda Santos e 
Ewerton Hraber (Toko) 
pediram exoneração de 
seus cargos na Secretaria 
de Comunicação, pasta 
da qual já se tem fila se 
pretensos a vaga. 

Transformação
A Secretaria que terá 

a maior transformação 
é a de Saúde. O prefeito 
está separando-a em dois 
setores: uma ala cuidará 
da parte burocrática, e 
outra da administrativa. 
No entanto, “informações 
de cocheira”, dizem que 
o vereador Nato Kiffuri 
assumirá o setor admi-
nistrativo e Jussara con-
tinuará no burocrático. 
Com isso, se se comportar 
direitinho, Jorge Zen po-
derá assumir a vaga de 
Kiffuri na Câmara. E aí 
Zem, vai apoiar quem pra 
deputado?!?!

A Cultura

O compromisso assu-
mido por Alfredo Van Der 
Neut com Derbli, de ter-
minar as obras paradas na 
cultura já foi concluído. 
Embora ainda não inau-
gurada, a grande refor-
ma realizada na “Casa da 
Cultura” já foi terminada, 
uma das últimas obras fi-
nalizadas e com maestria. 
Em seu lugar deve assumir 
a turismóloga Samanta 
Regina dos Santos Ferreira, 
que já ocupou a Secretaria 
de Industria e Comércio. A 
nomenclatura já mudou ...e 
turismo, propiciando que 
uma turismóloga assuma 
a cultura. 

Segurança
O fi el escudeiro de Jorge 

Derbli (e pense num cara 
fi el), Soldado Elias, ocupa-
rá uma função no gabinete 
como assessor especial de 
Derbli. Quem assumirá a 
Secretaria de Segurança 
será Lee Jefferson, que já 
foi chefe do 21ª Ciretran 
e atualmente coordena o 
Iratran. 

Já noticiado

Como já previsto, até 
então Robertinho Sequi-
nel, que atualmente está 
no departamento de habi-
tação, ocupará o cargo de 
secretário de Habitação, 
uma transição normal da 
Secretaria. O que falta no-
mes ainda é a Secretaria 
de Bem-Estar Animal, que 
por enquanto não recebeu 
indicação. Nenhum nome 
sugerido até então en-
cantou o prefeito. E ainda 
falta indicar quem será o 
próximo secretário(a) de 
Comunicação. A pasta já 
tem novos integrantes. 

Cartão 
Vermelho

Em Guamiranga tam-
bém houveram mudanças. 
O secretário de Planejamento 
Augusto Agnelo Pontarollo 
foi exonerado do cargo que 
ocupava por incompatibili-
dade com os pensamentos 
do prefeito Marcelo Leite. 
O cargo de secretário deve 
ficar vago como já está a 
de administração, e devem 
permanecer assim até o fi m 
do primeiro semestre. 

Traição
O prefeito Osnei Stadler 

de Prudentópolis pode ser 
o primeiro da região a rece-
ber 13º Salário. Uma lei foi 
enviada para a Câmara para 
corrigir uma distorção com 
o ganho dos secretários. O 
TC defi ne que os secretários, 
tanto quanto prefeito e ve-
readores, podem receber a 
13ª subvenção (leia-se 13º 
salário). No mesmo projeto, 
também os vereadores rece-
beriam o 13º salário, ou mais 
uma subvenção anual. 

Judas
É Semana Santa onde se 

revive a mais lembrada trai-
ção da história. Judas vendeu 
a informação de Jesus por 30 
moedas. Uso isso apenas para 
parafrasear o que aconteceu 
em Prudentópolis, segundo o 
que contam os bastidores. O 
projeto de lei, que retomava 
os 13º salários para os se-
cretários, foi enviado para a 
Câmara em janeiro durante 
as férias de Osnei. Foram três 
projetos de lei: um que cria o 
13º dos secretários, um que 
cria o 13º do prefeito e vice, e 
outro que cria o 13º dos vere-
adores. Isso foi a pedido dos 
vereadores, para aproveitar a 
oportunidade e criar o deles 
sem desgaste popular.    

Massss!!!
Os projetos tramitaram 

pela Câmara sem problemas, 
uma vez que o Tribunal de 
Contas apenas exige a regu-
lamentação por lei de tais 
subvenção. O prefeito Osnei, 
que não era favorável ao 
projeto, foi convencido pelo 
motivo que fortaleceria o trâ-
mite perante a população. Os 
inquilinos da Câmara Muni-
cipal esperavam empolgados 
pelo trâmite do projeto, que 
aconteceu em partes. 

Fuscão preto
A música “Fuscão Pre-

to” cabe muito bem neste 
trecho da obra. Segundo o 
que contam pela Câmara, o 
presidente chegou atrasado 
e com uma feição de não ter 
dormido muito bem. E para 
surpresa de todos os vere-
adores, ou nem de todos, o 
presidente retirou apenas o 
projeto que implantava o 13º 
para os vereadores. Nos bas-
tidores e a “boca pequena”, 
o fato causou quebra de con-
fi ança entre os vereadores e 
o presidente Lucas, uma vez 
que, segundo informações, a 
decisão veio apenas dele. 

Intriga
A possível traição reali-

zada pelo presidente Lucas 
Sanches acontece em duas 
situações, segundo os des-
contentes. A primeira é por-
que ele teria jantado na casa 
do vice na noite anterior ao 
da votação, sem contar nada 
sobre seus planos de retirar 
apenas o projeto dos verea-
dores. E também os verea-
dores se queixam de traição 
uma vez que Lucas não teria 
informado os vereadores. 
Pelo menos não que se sai-
ba. Portanto, Lucas pode ter 
problemas de confi ança com 
o prefeito e também com os 
demais vereadores. 

Salvador da 
Pátria

A atitude tomada pelo 
presidente pode ser inter-
pretada como uma forma 
de fazer palanque próprio. 
Causou uma situação ruim 
para os vereadores e pior 
para o prefeito Osnei que 
não era favorável. Segundo 
informações, Osnei ainda 
teria falado que o projeto 
só deveria tramitar se fosse 
inevitável e da sua parte o 
valor seria doado a institui-
ções. O que os bastidores da 
política de Prudentópolis 
interpretam é que Lucas 
causou a situação para se 
promover como o “Salvador 
da Pátria”. 

Não tem defesa
Nesta situação é defen-

sável apenas a questão dos 
secretários que, atualmente, 
não recebem valores justos, 
pensando que realizem um 
trabalho a contento, uma 
vez que secretários de todos 
os municípios do “em torno” 
recebem o 13º. A população 
não espera a criação de mais 
gastos, principalmente em 
cargos eletivos e especial-
mente 13º salários. Ë uma 
situação que causa revolta. 
Se a cama de gato foi feita, 
foi bem planejada, e cuidado 
prefeito Osnei com quem te 
rodeia. Mas o prefeito Osnei, 
mesmo sendo traído, terá 
que explicar pra população 
o gasto pelo não gasto! 

#fi cadica
As redes sociais deixam 

um recado claro a qualquer 
vereador que queira ganhar 
um pouquinho mais em cima 
do povo. Não vale a pena 
tanto estresse por um salário 
a mais no fi nal do ano. A fun-
ção pública pra quem exerce 
com qualidade é desgastante 
e o subsidio é justo. Mas não 
precisa exagerar.  

1º Expo Ovino
Foi um sucesso o 1º Expo 

Ovinos, realizado no último 
sábado (9), em Imbituva. 
Palestra de qualidade e uma 
carne de borrego assado de 
várias formas. O prefeito 
Jorge Derbli, que organiza a 
primeira ExpoIrati que ocor-
rerá em agosto, prestigiou 
o evento e foi recebido pelo 
vice Zaqueu Bobato. O prefei-
to Celso Kubaski esteve por lá 
na parte da manhã. Parabéns 
ao secretário Tiago Castro 
que organizou o evento. 
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A Páscoa dos poloneses

O U T D O O R

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

CATERINA BALSANO GAIOSKI E NELSI 
ANTONIA PABIS

A profunda religiosidade 
dos poloneses, repassada 
através de gerações para os 
seus descendentes, faz da 
Páscoa e dos dias que a an-
tecedem, a Semana Santa, 
o ponto alto das comemora-
ções. É uma das mais antigas 
e signifi cativas datas cristãs 
que celebra a ressureição de 
Cristo e a vida; para os polo-
neses, além de comemorar 
a ressureição de Cristo, é a 
festa da família e envolve 
cerimônias religiosas e cos-
tumes populares.

Durante a quaresma, os 
quarenta dias que antece-
dem a Páscoa, os poloneses 
reúnem-se para celebrar a 
via sacra; é tempo de jejum e 
refl exão sobre o sofrimento 
de Jesus até ser crucifi cado. 

Muitas famílias, prin-
cipalmente na área rural, 
antecipam os seus afazeres 
para poderem dedicar in-
teiramente o seu tempo no 
preparo das festividades. 
Depois de uma caprichada 
limpeza, vem a decoração da 
casa e adjacências, o estoque 
de lenha para as fornalhas, 
onde serão assados os quitu-
tes próprios para esta data.

A parte religiosa inicia 
no Domingo de Ramos - Nie-
dziela Palmowa, que relem-
bra a chegada triunfante 
de Jesus a Jerusalém; os 
poloneses, como os demais 
cristãos, vão à igreja, levam 
palmas e outras fl ores para 
serem abençoadas e guarda-
das durante o ano todo para 
proteção da família, da casa, 
das tempestades e do fogo. 
Durante a semana, fami-
liares e vizinhos reúnem-se 
para novenas, orações e a via 
sacra que lembra a Paixão 
de Cristo; na quarta-feira 
a missa, normalmente na 
intenção dos doentes, e na 
quinta-feira santa a missa 
do Lava-pés. 

Swieconka: para os 
poloneses, a bênção 
dos alimentos na 
Páscoa sobrevive a 
gerações e se adapta 
a cultura local

A sexta-feira santa é dia 
de jejum, participam da via 
sacrae da cerimônia da Pai-
xão de Cristo e os poloneses 
entoam o cântico Gorskie 
Zale, - amargas lamenta-
ções, lembrando a trajetória 
de Jesus até ser crucifi cado. 

Em Irati,na Igreja São 
Miguel, conhecida como 
a igreja dos poloneses, às 
13:00 horas,  descendentes 
de poloneses e simpatizan-
tes da cultura, integrantes 
do Grupo de Canto João Pau-
lo II e do Núcleo BRASPOL de 
Irati, reúnem-se para cantar 

O Núcleo BRASPOL 
de Irati deseja uma 
FELIZ PÁSCOA, que 
seja uma renovação 
para todos. 
Em polonês: 
WESOLYCH SWIAT

o Gorskie Zale.
No sábado, o ponto alto 

das comemorações que an-
tecedem a Ressurreição de 
Cristo, é a SWIECONKA - 
bênção dos alimentos. Um 
verdadeiro espetáculo de 
cores e sabores.Centenas 
de cestas lindamente enfei-
tadas, contendo alimentos 
tradicionais, são levadas à 
igreja, colocadas ao redor 

do altar para serem bentas.
De acordo com a tradição 

polonesa fazem parte da 
cesta: o carneiro - símbolo 
da ressureição de Cristo; 

a raiz forte – símbolo do 
sofrimento de Cristo; o sal – 
símbolo da verdade; o queijo 
- símbolo da reconciliação 
do homem com a natureza; 
o bolo – símbolo da habilida-
de; o pão - símbolo de Cristo 
e da prosperidade e os ovos 
cozidos–as pêssankas-ovos 
artisticamente decorados, 
com técnicas especiais. Nas 
crenças eslavas, o ovo ti-

nha signifi cado importante, 
simbolizava o início de uma 
nova vida. Atualmente, a 
manteiga, óleo de cozinha e 
muitas guloseimas, dentre 
elas os chocolates, fazem 
parte das cestas que são 
levadas à igreja para serem 
abençoadas. Estes alimentos 
bentos farão parte da pri-
meira refeição do domingo 
da Páscoa, quando a família 
reunida em torno da mesa, 

fará suas preces de gratidão 
e louvor a Jesus Ressuscitado 
e a partilha dos alimentos 
bentos.

A manutenção destas 
tradições polonesas, além de 
ser um ato de rememorar e 
vivenciar a paixão, morte e 
ressureição de Cristo, é um 
tributo de gratidão aos an-
tepassados, é uma forma de 
manter fi rmes as raízes da 
sua descendência. Sobreas 
festividades da Páscoa na 
Polônia,  o Boletim Polska i 
my – A Polônia e nós de 2020, 
menciona que em nenhum 
lugar falam tão alto aos 
corações do que na Polônia 
e o período da quaresma, 
preparação para a Páscoa, 
tem como objetivo tam-
bém, motivar uma refl exão 
profunda que leve a uma 
mudança positiva em nossa 
vida diária.

Nos anos de pandemia, 
a bênção dos alimentos foi 
realizada em forma drive 
thru- através da janela do 
carro - com a participação 
de centenas de veículos. Foi 
a forma das famílias preser-
varem a sua tradição.

Neste ano, a benção dos 
alimentos ocorrerá nor-
malmente. Na Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Luz às 10h 
e 16h; na Igreja Matriz de São 
Miguel às 16h. 

A bênção dos alimentos é um verdadeiro espetáculo de cores e sabores da culinária polonesa
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DANIELA VALENGA

A prefeitura de Fernan-
des Pinheiro entregou novos 
equipamentos para a Asso-
ciação dos Colaboradores do 
Meio Ambiente de Fernan-
des Pinheiro (ASCOMAFP). 
O investimento total foi de 
R$48.500,00. A associação re-
aliza a coleta semanalmente 
do lixo reciclável nas áreas ru-
rais e urbanas do município.

A ASCOMAFP foi bene-
ficiada com diversos equi-
pamentos, como carrinho 
plataforma, balança eletro-
mecânica, elevador para car-
gas, esteira transportadora, 
e prensa enfardadeira. A 
entrega ocorreu no dia 11 
de abril.

Luciele Aparecida Schei-
dt, Diretora do Departa-
mento de Meio Ambiente da 
prefeitura, conta que a asso-
ciação trabalhava com uma 
esteira antiga e uma prensa 
emprestada. “A prefeitura 
observou a necessidade de 
facilitar e agilizar o trabalho, 

FERNANDES PINHEIRO

Associação dos Colaboradores do Meio 
Ambiente recebe equipamentos
ASCOMAFP atua 
há cinco anos na 
coleta de materiais 
recicláveis

e teve a iniciativa de comprar 
os equipamentos”, relata 
Luciele. A Secretária de Meio 
Ambiente foi responsável por 
realizar a cotação e licitação 
dos equipamentos, sendo 
que três empresas foram 
vencedoras e responsáveis 
pela entrega.

“A prefeitura tem essa 
parceria há cinco anos por-
que é uma forma de incenti-
var o trabalho de quem parti-
cipa da associação e ajudar a 

preservar o meio-ambiente”, 
destaca Luciele. A diretora 
do departamento aponta 
que a atuação da ASCOMA-
FP mantém a cidade mais 
limpa. “Como a associação 
atua há cinco anos, a popu-
lação já sabe como separar o 
lixo reciclável do orgânico”, 
exemplifica.

ASCOMAFP
A Associação foi criada 

em 2017 no município. “Foi 
uma ideia que surgiu do pre-

sidente da associação com a 
prefeita”, lembra Luciele. Na-
quele momento, já existiam 
pessoas que trabalhavam 
com a coleta de materiais 
recicláveis no município, 
mas nenhuma associação 
que centralizasse a atuação 
e demandas.

“Quando foi criado a 
associação, eles usavam 
outras formas de coleta, 
a prefeitura deu o apoio 
para que houvesse cursos 

e apoios para facilitar o 
trabalho”, descreve Lu-
ciele. A partir da criação, 
o Provopar estadual deu 
cursos de capacitação e 
o Instituto das Águas en-
viou um caminhão para 
a coleta do lixo reciclável.

Outros  auxíl ios  que 
a  A S C O M AF P  r e c e b e u 
da prefeitura foram o 
barracão fechado, com 
325,00m², materiais para 
trabalho, Equipamento de 
Proteção Individual (EPIs) 
e outros equipamentos 
conforme necessidades 
que surgiam.

A entrega dos equipamentos para a Associação aconteceu na última segunda-feira, 11 de abril
“A prefeitura 
tem essa parce-
ria há cinco anos 
porque é uma 
forma de incen-
tivar o trabalho 
de quem par-
ticipa da asso-
ciação e ajudar 
a preservar o 
meio-ambiente” 

 LUCIELE APARECIDA SCHEIDT
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ESTHER KREMER

Na manhã de terça-feira 
(12), aconteceu na sede da 
Amcespar, em Irati, uma reu-
nião com os prefeitos e com 
o Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (CIS/Amcespar), a 
pedido do provedor da Santa 
Casa de Irati, Dr. Ladislao 
Obrzut Neto,para discutir a si-
tuação financeira do hospital 
e pautas envolvendo o setor 
de saúde. 

Durante a reunião, foram 
apresentadas as dificuldades 
financeiras que o hospital 
está passando com repasse 
de verbas dos municípios. 
Além deste assunto, os pre-
sentes discutiram a falta de 
profissionais na 4ª Regional 
de Saúde e a permanência 
das consultas oncológicas no 
Centro de Saúde Erasto Gaer-
tner de Irati. 

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro e presidente do CIS/
Amcespar, Cleonice Schuck, 
esteve presente na reunião e 
explicou os temas discutidos. 
“Nós fomos procurados pela 
Santa Casa, pelo diretor Sid-
nei e pelo provedor Ladislao, 

REAJUSTE

Reunião com prefeitos da região 
discute dificuldades no setor de saúde
Uma das principais 
pautas foi o repasse 
de verbas para a 
Santa Casa de Irati

para que nos repassassem as 
dificuldades financeiras em 
manter o hospital e a neces-
sidade de ajuda dos prefeitos 
em buscar, junto ao Governo 
Federal e Estadual, recursos 
para reajuste das verbas”, 
disse.

Segundo Cleonice, os mu-
nicípios entraram em um 
acordo para ajudar o hospital, 
vão discutir ideias e tentar 
viabilizar um recurso mensal 
de, aproximadamente, R$ 360 
mil para os plantões. Também, 
foi discutido um aporte para 
compensar o Programa Opera 
Paraná, que, segundo a prefei-
ta, chega em custo menor para 
os municípios e “por alegação 
da Santa Casa não comporta o 
atendimento e o gasto. O custo 
das cirurgias se torna bem 

mais alto e, assim, continua 
em prejuízo”, disse Cleonice. 

O provedor e médico da 
Santa Casa de Irati, Dr. Ladis-
lao Obrzut Neto, foi um dos 
responsáveis por levar as rei-
vindicações até os prefeitos,.
Segundo o mesmo, este não é 
um problema somente de Ira-
ti, mas, sim, de todo o Paraná. 

Uma das maiores preocu-
pações do médico é o aumento 
no piso salarial dos profissio-
nais da enfermagem, Obrzut 
explica que será um momento 
difícil visto que o hospital não 
terá recursos para manter 
os valores estimados. “Esta-
mos em uma situação muito 
preocupante, vai trazer um 
custo muito grande e nós não 
recebemos verba o suficiente, 
estamos a quase 10 anos sem 

nenhum reajuste por parte 
do pagamento do SUS”, disse. 

Segundo o provedor, 92% 
das consultas feitas na Santa 
Casa são pelo SUS e apenas 
8% são de exames e consultas 
particulares, desta forma, o 
repasse de verbas teria que 
ser no mesmo valor, mas o 
reajuste não acontece. “Es-
tamos no prejuízo e por este 

motivo nós pedimos ajuda dos 
prefeitos. Caso esse reajuste 
não aconteça, eventualmen-
te, a Santa Casa vai acabar 
fechando, porque não tem 
verba”, explica. 

Para finalizar o assunto, os 
prefeitos entraram em acordo 
comum de estudar melhores 
possibilidades para ajudar o 
hospital com os altos custos. 
“Escutei dos prefeitos que eles 
vão nos ajudar e fiquei mais 
tranquilo”, disse Ladislao.

OUTRAS PAUTAS 
A prefeita Cleonice tam-

bém comentou sobre a falta 
de profissionais na 4ª Regio-
nal de Saúde e a urgência em 
manter as consultas onco-
lógicas no Centro de Saúde 
Erasto Gaertner de Irati. “São 
pautas urgentes e estamos 
trabalhando para resolvê-las. 
Acreditamos na sensibilidade 
do governador, é um direito 
dos nossos pacientes essas 
melhorias”, finaliza. 

A reunião foi conduzida pela prefeita e presidente do CIS/AMCESPAR, Cleonice Schuck
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AMANDA BORGES

A imigração ucraniana 
na região deixou marcas em 
diversas celebrações religio-
sas e culturais. Na Páscoa, em 
especial, esses traços ficam 
ainda mais evidentes, tendo 
em vista as diversas tradições 
que seguem sendo praticadas 
pelos descendentes da etnia.
Entre eles, as populares e 
caprichosas decorações, as 
danças, o jejum, missas e a 
indispensável bênção dos 
alimentos são algumas das 
heranças culturais daqueles 
que seguem o rito da Ucrânia 
nas festividades pascais.

Como explicam os Padre 
Hilario Opaski, conhecido 
como Padre Boné, e o Padre 
Dionísio Mazur, da Paróquia 
Imaculado Coração de Maria 
,em Irati, as missas da Sema-
na Santa ucraniana não se 
diferem tanto dos ritos latino-

CULTURA

Páscoa Ucraniana: conheça algumas 
das tradições mais presentes na região
Por trás da tradição, 
cada símbolo tem 
um significado 
único e especial

-brasileiros. Elas ocorrem na 
quinta, sexta e sábado nor-
malmente e são praticadas 
da mesma forma, mantendo 
as diferenças de todas as ou-
tras missas, como o fato de 
o sacerdote Ucraniano rezar 
olhando para o altar e não 
para o povo. 

Apesar da semelhança 
nesse aspecto, algumas par-
ticularidades ucranianas 
encantam os olhares de cris-
tãos do mundo todo, entre 

elas o capricho no preparo 
dos alimentos para a bênção 
e a guarda do Santo Sudário, 
realizado pelas Irmandades 
Cossacas.

BÊNÇÃO DOS 
ALIMENTOS

Realizada no Sábado de 
Aleluia, apesar de muitos 

cristãos de tradição latina 
também realizarem a bênção, 
ela é indispensável para os 
fiéis ucranianos e deman-
da um preparo de dias. Os 
descendentes enchem uma 
cesta com os preparos que 
serão partilhados no almoço 
de domingo e a levam para 
que seja abençoada pelo sa-
cerdote. Cada alimento tem 
uma razão simbólica para ser 
servido, como explica Marisa 
Roik, descendente de Ucra-

nianos e praticante assídua 
das tradições. De acordo com 
ela, todas as comidas “são ar-
rumadas com muito carinho 
e dedicação”.

• Paska: é um pão re-
dondo e enfeitado com dese-
nhos. Ele representa a passa-
gem bíblica “Eu sou o pão vivo 
descido do céu” (Jo 6,51);

• Manteiga: moldada 
em forma de cordeiro, re-
presenta o Cordeiro Pascal, 
descrito no Novo Testamento. 
“O Cordeiro de Deus que tira 
o pecado do mundo” (Jo 1,29);

• Pêssanka: os popula-
res ovos decorados também 
colorem as cestas de Páscoa. 
De acordo com a tradição, o 
ovo simboliza a Ressurreição 
de Cristo. Assim como do ovo 
nasce uma vida nova, tam-
bém Jesus saiu do sepulcro 
para uma vida nova, como 
explicamos padres. Além 
disso, Marisa conta que as 
pêssankas também cumprem 
o papel de homenagear os 
falecidos da família;

• Carnes: representam 
o cordeiro imolado pelo Povo 
Escolhido na Páscoa (Ex 12, 
1-14);

• Krin: a raiz simboli-
za o amargor do pecado na 
vida das pessoas, do qual os 
cristãos libertados pela morte 
de Jesus na cruz. O tempero é 
utilizado em vários preparos, 
como nas carnes.

Além desses, outros ali-
mentos são colocados na ces-
ta, como os ovos de chocolate, 
que seguem o mesmo princí-
pio simbólico das Pêssankas. 
Também são levadas velas 
pera bênção, que simbolizam 
que “Cristo é luz do mundo” 
(Jo 8,12).

Ainda, a cesta é coberta 
com uma toalha branca de-
corada. Como explica Mari-
sa, ela serve para lembrar o 
lençol de linho que envolveu 
Jesus para ser sepultado. 

COSSACOS
Outra tradição emblemá-

tica das comemorações de 
Páscoa ucraniana é a par-
ticipação dos Cossacos nas 
celebrações. Na região, essa 

tradição marca forte presen-
ça em Prudentópolis, a cidade 
mais Ucraniana do Brasil. 

Como conta Rodrigo Mi-
chalowski, integrante do 
grupo Irmandade dos Cossa-
cos de Prudentópolis, eles se 
inspiram no Cossaco, herói 
legendário que defendia a 

Ucrânia nos séculos VI ao 
século VIII. O lema principal 
da organização sempre foi 
a liberdade e assim segue 
sendo. Eles são todos homens, 
caracterizados pelas vesti-
mentas, com calças largas e 
chapéus pretos.

No Brasil, a Irmandade 
dos Cossacos existe desde 
1950 e iniciou para realizar 
uma guarda física ao Santo 
Sudário, que é exposto na 
Sexta-feira Santa até o Sába-
do de Aleluia para a adoração 
dos fiéis. Em Prudentópolis, 
“a irmandade nasceu como 
uma iniciativa do Vesselka 
e dos jovens marianos da 
comunidade. Desde 2010 a 
nossa irmandade existe como 
um grupo oficial, formalizado 
com um estatuto próprio”, 
conta. 

Atualmente, o grupo conta 
com mais de 200 integrantes, 
que juram estar presentes to-
dos os anos em Prudentópolis 
para vigília na Semana Santa. 
“A gente mantém essa tradi-
ção oferecendo a guarda ao 
Santo Sudário e lutando pela 
preservação da nossa cultura 
aqui na cidade e a propagação 
dela”, afirma Rodrigo.

Os alimentos são preparados para que sejam benzidos no sábado

O grupo Irmandade dos Cossacos de Prudentópolis conta com mais de 200 integrantes

Bênção de ramos das crianças da catequese da Paróquia
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PROGRAMAÇÃO
Na Paróquia Imaculado Coração de Maria, a igreja 

Ucraniana de Irati, a programação das festividades 
deste ano serão:

• Quinta-feira: 19h, leitura dos 12 evangelhos.
• Sexta-feira: 9h ocorrerá a Exposição do Santo 

Sudário, e a adoração do Apostolado da Oração na 
sequência;  14h às 15h, o tempo será reservado para a 
adoração das crianças da Catequese da paróquia; das 
15h às 17h para os jovens e às 18h para o público em 
geral. Às 19h, encerra-se com a Hora Santa.

• Sábado: 11h e 13h terá a bênção dos alimentos, 
no pátio da Igreja; às 19h ocorrerá a "Nadhrobne", a 
Procissão, e Divina Liturgia da Ressurreição, além de 
mais um momento para bênção dos alimentos.

• No domingo, não haverá celebração.

As paskas são pães brancos, decorados com símbolos cristãos
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São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

São milhões milhões 

Consulte seus números da sorte e regulamento 
em poupancapremiadasicredi.com.br

Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de Capitalização de Pagamento Único, Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de Capitalização de Pagamento Único, 
Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. 
Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - 
0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

em prêmios*

ESTHER KREMER

Na manhã de sábado (09) 
aconteceu no barracão da 
Feira de Malhas Francisco 
Barros, em Imbituva, a 1ª 
Expo Ovinos da Feira Agro-
pecuária da Ovinocultura 
do município. A feira contou 
com a presença de diversos 
produtores da região, pales-
trantes e assadores profi ssio-
nais de carne. 

No evento, houve exposi-
ção de maquinário e animais 
de raça, palestras sobre cria-
ção e venda de ovinos, venda 
de produtos de agropecuária, 
shows com artistas locais, 
praça de alimentação e um 
almoço com diversos tipos da 
carne de borrego. Também, 
houve sorteio de um borrego 
para as pessoas que compra-
ram o convite do almoço.

O prefeito do município, 
Celso Kubaski, esteve pre-
sente no evento e comentou 
sobre a importância de in-
centivar o pequeno produtor 
no município. “Através de 
conhecimento, incentivo, das 

OVINOCULTURA

1ª Expo Ovinos acontece como forma 
de valorizar produtores de Imbituva
A feira contou com 
diversas exposições 
do setor de 
ovinocultura

feiras de exposição, como é 
o caso da 1ª Expo Ovinos, os 
criadores terão a possibili-
dade de conhecer melhor o 
produto e a disponibilidade 
de trabalho neste ramo”, dis-
se o prefeito. 

Zaqueu Bobato, vice-pre-
feito de Imbituva, também 
prestigiou a feira e enfatizou 
a importância da valorização 
dos pequenos produtores. “É 
uma valorização da produção 
local dos nossos agricultores, 
é uma boa alternativa, gera 
renda e empregos”. 

Segundo Bobato, 70% dos 
produtores da cidade são de 
pequenas propriedades e é 
por este motivo que a Prefei-
tura precisa buscar diversifi -
cação no setor da agropecuá-

ria. “Nós temos uma equipe 
boa, um orçamento voltado 
para este setore é preciso 
fomentar projetos, direcio-
nar verbas e promover mais 
momentos como esta feira”, 
disse o vice-prefeito.

Arionaldo Antônio de Ca-
margo é um dos maiores 
criadores de ovinos da comu-
nidade de Barro Preto, em Im-
bituva. Ele é cria a raça Texel e 
comentou sobre a exposição. 
“Eu, como produtor, acho 
que este tipo de feira só tem 
a agregar para o nosso setor, 
a carne de ovino tem muita 

qualidade e está crescendo 
muito a comercialização, 
acho importante”. 

O cozinheiro e assador 
profi ssional de carnes, Dilmar 
Soares, foi um dos assadores 
que preparam os diversos 
tipos de carnes na feira e dis-
se que “a carne de carneiro 
vem crescendo muito e, an-
tigamente, o carneiro era só 
assado, eu, como palestrante 
e assador, tenho mais de 40 
pratos diferenciados com esta 
carne, então, existe uma boa 
diversidade”, fi naliza.

O secretário de Agricul-
tura e Pecuária, Tiago Souza 
Castro, foi um dos idealiza-
dores e comentou sobre a re-
alização. “O evento foi muito 
bom, quero agradecer a todos 
os produtores que estiveram 
presentes, o prefeito Celso, o 
vice Zaqueu, toda a população 
que prestigiou e a Associa-
ção dos Agricultores. Foi um 
ótimo evento, com palestras 
importantes e um almoço de 
qualidade”. 

A feira contou com a par-

ticipação dos palestrantes e 
criadores de ovinos Juliana 
Ferreira Borges de Freitas que 
é zootecnista e do engenheiro 
de software, Átila de Freitas 
Júnior. A palestra foi sobre 
tecnologia no agronegócio e 
os benefícios da ovinocultura 
na região. 

Borges explica que para o 
melhor monitoramento do 
rebanho criou um software 
chamado “Sistema Ovinos” 
que ajuda o criador a controlar 
o crescimento dos animais até 
o momento em que vão para o 
abatedouro. 

“Foi desenvolvido este sis-
tema para controle melhor 
na nossa propriedade, hoje 
está disponível para todos e de 
forma gratuita. O software faz 
toda a gestão do rebanho, ofe-
rece os indicies zootécnicos da 
propriedade e a melhor toma-
da de decisão, a melhor forma 
de venda deste produto e isto 
vai consolidar a qualidade”, 
explica o criador e engenheiro.  

Segundo Juliana, é um 
bom momento para investir 
no setor de ovinos e que a tec-
nologia está ajudando no pro-
cesso. “É um setor em extrema 
expansão e com resultados 
muito positivos. Na palestra 
nós demonstramos as carnes 
rastreadas pelo software do 
Sistema Ovinos e cada animal 
cadastrado no sistema vai ter 
um QRCode, isto ajuda muito 
porque acompanha o animal 
na gestação, no crescimento 
e no abate”, disse.

A veterinária da coopera-
tiva Cooper Aliança, Estefa-
ni Camile dos Santos, explica 
que o evento foi importante 
por reunir os produtores de 
Imbituva e que a coopera-
tiva quer fazer uma ponte 
de comercialização e está 
disponível para ajudar. “Nós 
estamos à disposição dos 
produtores e garantimos o 
destino final do produto”, 
disse Estefani. 

“A ovinocul-
tura gera renda, 

empregos e é 
importante 

para todos do 
município” 

ZAQUEU BOBATO

O evento contou com a participação de diversos pequenos produtores do município

Carneiros que estavam em exposição na 1ª Expo Ovinos Maquinários agrícolas também foram expostos para os produtores
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

Após dois anos de pausa 
por causa da pandemia, a 
comunidade de Rio Azul e 
região vai poder prestigiar 
novamente o Teatro da Paixão 
de Cristo, que acontece nesta 
Sexta-feira Santa, dia 15 de 
abril, no Estádio Municipal 
Orestes Pallu, às 20h. A expec-
tativa é de mais de quatro mil 
pessoas para assistir a peça.  

O grupo tem, aproxima-
damente, 120 atores do mu-
nicípio, e é quase o mesmo 
de 2019, ano da última apre-
sentação do Teatro em Rio 
Azul. Nela, mais de quatro mil 
pessoas assistiram à peça no 
Estádio, e este ano a expecta-
tiva está maior em relação ao 
público que vai acompanhar 
no Estádio, ainda por ser a 

SEMANA SANTA 

Rio Azul espera mais de quatro mil 
pessoas para o Teatro da Paixão de Cristo
Encenação 
acontece no Estádio 
Municipal Orestes 
Pallu, às 20h 

única apresentação na região. 
“As expectativas são as 

melhores possíveis. Que o pes-
soal possa se emocionar junto 
com a gente. Que possamos 
transmitir um pouco do que 
está apresentação representa: 
o amor que Jesus Cristo tem 

por nós”, disse Adão Amorim, 
um dos organizadores. Ago-
ra, com a flexibilização dos 
decretos municipais, o uso 
da máscara é facultativo. Em 
caso de chuva, o Teatro será 
cancelado. 

A Secretaria de Cultura 

dará o suporte à apresentação 
com a montagem de palco, 
iluminação, som e também 
transmitirá a live. Assim, 
quem não puder acompanhar 
no Estádio poderá assistir 
pelas páginas do Facebook da 
própria Secretaria, Prefeitura 

Municipal, Secretaria de Edu-
cação, da Paróquia, entre ou-
tros que farão a transmissão.  
“Estamos aguardando ansio-
sos por esse momento tão ma-
ravilhoso, em que poderemos 
ver os nossos artistas locais 
levando com muita sincerida-
de e amor a Paixão de Cristo a 
todos”, comenta a secretária 
de Cultura, Adriana Petreski 
Plodoviski Rymsza. 

 O prefeito Leandro Ja-
sinski convida a população 
para assistir à apresentação. 
“Nós temos aqui em Rio Azul 
um grupo que faz um traba-
lho espetacular e vão realizar 
o Teatro. Já fi zeram em vários 
locais e este ano farão nova-
mente no Estádio Municipal. 
Convidamos toda a população 
de Rio Azul e dos municípios 
vizinhos para virem. Vale a 
pena. Terá a live, mas o gran-
de trabalho merece o aplauso, 
e o grupo está afi nadíssimos 
para fazer a apresentação 
para todos que puderem vir 
assistir”. 

Teatro da Paixão de Cristo de Rio Azul será o único da região este ano, e acontece sexta (15)
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AMANDA BORGES, COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

Na quinta-feira (07), a 
equipe da Receita Estadual 
do Paraná esteve em Irati 
para fiscalizar e verificar a 
emissão de notas fiscais de 
mercadorias. De acordo com 
o auditor da Receita Estadual, 
Helder Marques Yano, foram 
abordados caminhões carre-
gados de produtos primários 
como milho, soja e fumo, 
que já somam R$ 417 mil em 
multas por irregularidades.A 
Polícia Militar esteve presen-
te e auxiliou no processo de 
abordagem. 

Yano conta que processo 
de verificação inicia com a 
abordagem dos caminhões, 
na sequência, verificam a 
carga e solicitam a nota fi scal 
ao caminhoneiro. No caso de 
produtos agrícolas, os mo-

IRATI

Receita Estadual aplica R$ 417 mil em 
multas por mercadorias irregulares
Operação ocorreu na 
quinta-feira (07),em 
Irati, e verifi cou 
carregamentos de 
milho, soja, fumo 
e outros produtos 
primários

toristas devem apresentar 
a “nota fi scal de produtor”. 
Mesmo que não seja esse o 
foco da operação, no caso 
da abordagem de produtos 
industrializados, os condu-
tores devem estar portando 
um documento emitido pela 
empresa responsável pela 
carga. Caso o fiscal perceba 
irregularidades em qualquer 
uma das etapas, os profis-
sionais aplicam as multas e 
demais medidas cabíveis.

Toda essa fi scalização ocor-

re para cobrar um dever de 
todos os brasileiros, conforme 
explica o auditor. “Cumprindo 
com esse dever, um quarto do 
que o estado arrecada volta 
para o município da produ-
ção. E a gente percebe que a 
pessoa quer que o governo 
forneça um bom serviço de 
saúde, segurança, educação, 
e não contribui. E como é que 
vai voltar dinheiro se aquele 
município não produz nada? É 
impossível. Então é uma ques-
tão de cidadania”, completa.

Além das obrigações cida-
dãs com relação a necessidade 
de emissão de nota, Helder 
explica que são muitos os 
benefícios que os produtores 
podem ter ao exercer esse de-
ver. “É importante saber que 
quando ele emite nota fi scal, 
ele garante alguns direitos, 
como aposentadoria, licença 
maternidade, auxílio saúde, 
sem falar que se ele não emitir 
a nota ele não consegue com-
provar seu trabalho e fazer o 
uso de seus direitos sociais”, 

explica Helder.
Durante a pandemia, por 

conta das medidas restritivas, 
operações como essa ocorre-
ram em menos quantidade. 
Portanto, alguns produtores 
aproveitaram as condições 
geradas pela crise sanitária 
para diminuir a prestação de 
contas com o estado. Por conta 
disso, o auditor conta que os 
fi scalizados que estão em dia 
com a declaração fi scal têm 
elogiado o trabalho da Receita 
e afi rmam que é importante 
que as verifi cações ocorram. 
“Fiscalização também é segu-
rança”, conclui.

A operação contou com o 
apoio da PM, que teve papel 
fundamental durante todo o 
processo. “Agradecemos ao 
Major Ferraz, que é o coman-
dante da 8ª CIPM, porque 
nós estamos com o pessoal 
da Polícia Militar, para fazer 
a segurança, da circulação 
das pessoas, dos veículos, 
para que não ocorra nenhum 
acidente. E também para 
facilitar a abordagem, para 
garantir que quem esteja 
parando, o caminhoneiro que 
esteja com produtos não pare 
pelo risco de ser um assalto”, 
conta o auditor. 

Foram abordados caminhões carregados de produtos primários que já somam R$ 417 mil em multas
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JAQUELINE LOPES 

Todos os alunos do 1º e 2º 
Ano de Rio Azul, da área ur-
bana e rural, recebem novos 
livros didáticos para serem 
trabalhados em sala de aula, 
além de um material exclu-
sivo para as tarefas de casa. 
Os kits foram comprados 
pensando em melhorar ain-
da mais o ensino básico do 
município. 

Cada aluno vai receber 
uma caixa com os materiais, 
e cada Ano tem o kit exclusivo. 
O material inclui livros de 
quase todas as matérias, ex-
ceto Educação Física e Ensino 
Religioso, apostila para fazer 
as tarefas em casa, uma agen-
da diferente para anotações 
e livros de histórias infantis. 
Há também  um de Matemá-
tica Financeira, que vai dar 
à criança a oportunidade de 
aprender a trabalhar com o 
dinheiro desde pequena. 

O kit contempla um ma-
terial exclusivo para o pro-
fessor, que já trabalham em 
sala com os materiais, mas 
primeiro passaram por um 

EDUCAÇÃO 

Alunos do 1º e 2º ano de Rio Azul 
recebem novos livros didáticos
Material será 
utilizado em sala 
de aula e para as 
tarefas das crianças 

curso. De acordo com a pe-
dagoga de Rio Azul, Patricia 
Martins Budziak, a empresa 
que vendeu os livros ofereceu 
o curso gratuitamente, e após 
esse um dia de explicação, 
os professores já poderiam 
utilizar em sala. 

Segundo ela, cada profes-
sor vai ter acesso ao material 
separadamente, e poderá ser 
usado para preparar as aulas. 
Este é mais um complemento 
para a sala de aula. “Vai faci-
litar o planejamento do pro-
fessor, vai ajudar ainda mais. 
No dia a dia do professor, 
geralmente, faz Xerox. Agora, 

vai estar pronto, é menos tra-
balho para o professor, além 
de ser mais colorido, mais 
alegre, mais atrativo para as 
crianças”, observa Patricia. 

O investimento para a 
aquisição foi de R$ 130 mil, 
pela Secretaria de Educação. 
Devido à pandemia, os alunos 
ficaram em casa por mais 
de um ano e meio, e agora a 
aprendizagem precisa de um 
reforço, estes livros serão um 
complemento do material já 
utilizado em sala. “Quando 
iniciamos a compra desse 
material foi nesse pensa-
mento: melhorar a educação 

básica. Esse material que as 
crianças estão recebendo é 
de nível de escola particular. 
É um kit de qualidade para se 
trabalhar em sala de aula. É 
garantia de educação, de me-
lhoria na educação dos nos-
sos munícipes”, comenta a 
secretária da pasta, Adriana 
Petreski Plodoviski Rymsza. 

Para a diretora da Escola 
Municipal Vanda Hessel, An-
dréa Surmacz Valentim, esse 
material “com certeza vem 
muito para complementar 
a aprendizagem das crian-
ças, pois com a pandemia 
sabemos que acabou sendo 
prejudicado. Esse material 
é bem colorido, tem muita 
coisa legal que vai chamar 
a atenção das crianças. Só 
na nossa escola 182 alunos 
foram contemplados”. 

Monik Andressa Gaioski, 
também pedagoga, diz que o 
diferencial dos livros já cha-
mou a atenção dos alunos. 
“É tudo ilustrado, colorido, é 
um material que, com certe-
za, as crianças amaram e os 
professores também”, disse. 
Ela ainda explica que para 
chegar ao kit comprado, tudo 
foi apresentado aos profes-
sores e equipe da educação, 
como houve a aprovação, a 
Secretaria fez a aquisição. 
“É um material muito bom, 
muito bem pensado e vai aju-
dar bastante na educação”, 
destaca. 

Alunos do 1º e 2º ano receberam o novo material para complementar o aprendizado
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“Queremos, neste momento, sanar o 
futuro, ou seja, vamos melhorar a base 
da educação para que no futuro nós 
tenhamos uma garantia de qualidade”

SECRETÁRIA  ADRIANA P. P. RYMSZA

CRIANÇAS

Dia recreativo anima programação de 
Páscoa das escolas de Teixeira Soares

AMANDA BORGES

Este ano, as crianças de 
Teixeira Soares comemo-
raram a Páscoa de um jeito 
não convencional, mas 
igualmente divertido. Na 
terça-feira (12), todos os 
alunos da rede municipal 
de ensino aproveitaram 
um dia recreativo com pis-
cina de bolinha, pula-pula 
e brinquedos infláveis. 
Para recarregar as ener-
gias, pipoca, algodão-doce, 
sorvetes, refrigerantes 
e sucos foram as opções 
de lanches distribuídos 
gratuitamente aos bai-
xinhos. A atividade foi 
uma colaboração entre as 
Secretaria de Educação e o 
Departamento de Cultura 
e Patrimônio Histórico.

Os brinquedos foram 
instalados no Centro de 
Eventos Miguel Belinoski 
e os estudantes foram 
levados até o espaço atra-

Alunos 
aproveitaram 
pula-pula, piscinas 
de bolinha e 
brinquedos infláveis

vés do transporte escolar, 
já que a atividade ocor-
reu em horário de aula. 
Além disso, para reduzir 
as aglomerações e facilitar 
a supervisão, as turmas e 
escolas foram divididas 
em dois períodos, no turno 
da manhã e da tarde.

De acordo com a se-
cretária de educação de 
Teixeira Soares, Simone 
Baumel Tullio,  a ativi-
dade tem como objetivo 
promover a socialização. 
“O principal objetivo é 
trazer as crianças todas 
no mesmo ambiente para 

socializar. Estamos vindo 
de dois anos de pandemia 
e não tivemos estes even-
tos maiores, onde a gente 
agrupa todas as crianças 
das escolas municipais, e 
hoje, com a pandemia com 
números bem menores 
nos casos, pudemos opor-
tunizar as nossas crianças 
esse evento”, conta.

Além disso,  Simone 
conta que a animação das 
crianças para a atividade 
está relacionada ao perí-
odo de isolamento social. 
“As crianças estão super 
empolgadas e isso nos ale-

gra muito, porque a gente 
vê o sorriso sincero delas, 
isso nos deixa muito con-
tentes, porque a gente vê o 
quanto elas precisam estar 
reunidas para socializar e 
extravasar a energia atra-
vés dessas brincadeiras”, 
completa a secretária.

Assim como relatou 
Simone, Fernando Manuel 
da Costa, professor e peda-
gogo da Escola Machado 
de Assis, da localidade de 
Guaraúna, explica que es-
sas atividades colaboram 
para o desenvolvimento 
saudável. “A gente fala que 

a criança tem que brincar 
por brincar. Então, ela 
tem todas as atividades 
dentro de sala de aula e o 
seu momento de lazer. E 
isso é bom pois trabalha o 
cognitivo, as percepções, 
porque todas as brinca-
deiras também têm uma 
parte educativa”, conta 
Costa.

Da mesma forma, o pro-
fessor completa afirman-
do que “as crianças gostam 
muito,  principalmente 
porque a Prefeitura está  
proporcionando, além da 
diversão, pipoca, sucos, 
doces. A Prefeitura está 
fazendo um bom trabalho 
em prol das crianças de 
Teixeira Soares”.

Enzo Arthur Hilgen-
berg, da Escola Machado 
de Assis e aluno da Pro-
fessora Bruna Emanuelli 
Camargo Tienen, diz que 
a atividade estava “muito 
legal”e que seu brinquedo 
favorito foi o escorrega 
inflável.  Enzo também 
elogiou a pipoca e disse 
que sua comida favorita 
foi o sorvete. De acordo 
com ele, a Prefeitura deve 
fazer mais dias como este, 
já que ele e seus amigos 
adoraram a atividade.

Foram servidos pipoca, algodão-doce, sorvetes, refrigerantes e sucos a vontade para as crianças
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TRATAMENTO

Misofonia, hiperacusia e zumbido são 
sintomas que podem ser tratados?
Esse desconforto 
pode causar 
estresse, ansiedade, 
raiva e agitação

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Todos esses sintomas 
trazem grande descon-
forto emocional aos pa-
cientes além de impactar 
na qualidade de sono e do 
dia a dia.

Quem tem misofonia 
tem a sensação de ter um 
ouvido supersensível e 
um enorme desconforto 
a sons cotidianos como 
alguém mastigando ou 
uma gota de água caindo 
da torneira, o que pode le-
var a irritabilidade, medo 
ou pânico.  E  não,  isso 
não é frescura, tão pouco 
controlável.  Independe 
do seu cansaço ou humor, 
também conhecida como 
Síndrome de Sensibilida-
de Seletiva a Sons (S4), 
esses sons do dia a dia 
podem liberar adrena-
lina, e incluir sintomas 
como taquicardia, tensão 
muscular e  respiração 
acelerada.

O incomodo ou into-
lerância a sons também 
é relatado em pacientes 
com hipersensibilidade 
auditiva, conhecida como 
hiperacusia. Neste caso 
não são sons específicos 
que incomodam, mas sim 
o volume. Todos os sons 
podem estar presentes 
desde que estejam suaves.

O exame de pesquisa 
de limiar de desconforto 
é um diferencial entre os 
dois casos. Nos pacientes 
com misofonia o resulta-

do tende a ser normal, já 
em pacientes com hipera-
cusia o limiar de descon-
forto apresenta alteração.

Zumbido é um som que 
o paciente escuta, mas 
n i n g u é m  q u e  e s t á  e m 
volta pode ouvir. Muitas 
vezes traz desconforto e 
pode tirar o sono. Relacio-
nado a perda auditiva, na 
maioria das vezes, é um 

sintoma que indica que 
algo está errado. Para sa-
ber se a causa do zumbido 
é perda auditiva, altera-
ção metabólica ou outra é 
necessária avaliação mé-
dica, avaliação audiológi-
ca e outros exames que o 
médico possa achar com-
plementar como exames 
metabólicos por exemplo. 
Existem muitas causas 

descritas para o zumbido.
D i f e r e n t e m e n t e  d o 

zumbido,  que normal-
mente está associado a 
presença de perda audi-
tiva, quem tem misofonia 
e hiperacusia pode perce-
ber presença de zumbido, 
mas não necessariamente 
apresentar perda de au-
dição.

O diagnóstico e ava-
l iação da hiperacusia, 

zumbido e misofonia de-
pendem de uma avaliação 
médica e audiológica. Al-
guns destes testes são rea-
lizados no CADI-otorrino, 
entre eles audiometria de 
alta frequência, pesquisa 
de limiar de desconforto, 
inibição residual, emis-
sões otoacústicas e acu-
fenometria. Nos casos de 
zumbido também pode 
ser solicitado o exame 
otoneurológico.

Muitos pacientes com 
misofonia e hiperacusia 
fazem uso de protetor 
auditivo para ruído, mas 
embora pareça adequado, 
o uso é contraindicado. 
Em muitos casos o tra-
tamento indicado pelo 
médico otorrinolaringo-
logista é a terapia sonora, 
com uso de gerador de 
som, realizada por um 
fonoaudiólogo.

Você deve estar se per-
guntando se  zumbido, 
misofonia ou a hipersen-
sibilidade tem cura.

Agora que você já sabe 
o que é misofonia, zum-
bido e hiperacusia, acre-
dite, há muito o que fazer 
para lhe trazer conforto. 
O tratamento deve ter iní-
cio após avaliação médica 
e audiológica buscando 
assim o melhor para cada 
caso.

O incomodo ou intolerância a sons também é relatado em pacientes com hipersensibilidade auditiva
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JAQUELINE LOPES 

Após dois anos com as 
igrejas praticamente vazias 
nas celebrações da Páscoa em 
Irati, as matrizes poderão vi-
ver este momento novamente 
com a presença dos fiéis, que 
sempre lotam as missas neste 
período. Já no Domingo de 
Ramos, celebrado no último 
domingo (09), foi visto um 
grande público nas igrejas do 
município. 

Em 2020 e 2021, as missas 
de Páscoa foram transmi-
tidas on-line. No primeiro 
ano, o decreto não permitia a 
participação popular. No ano 
seguinte, teve a com capacida-
de de 30% do público, além de 
ter a opção de drive-in, em que 

RELIGIOSIDADE 

Após dois anos, igrejas de Irati voltam 
a ter celebrações presenciais na Páscoa
Missas acontecem 
em vários horários 
durante toda a 
Semana Santa, 
finalizando com o 
Tríduo Pascal  

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA 
NAS IGREJAS DE IRATI 

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
• Quinta-feira Santa (14) – Missa Ceia do Senhor 

e Lava pés – 19h 
• Sexta-feira Santa (15) – Celebração da Paixão 

do Senhor  às 15h – Via Sacra às 19h (percorrer ruas 
do bairro)

• Sábado Santo (16) – Bênção dos Alimentos às 
16h – Vigília Pascal  às 19h 

• Domingo de Páscoa (17) – Missas às 8h e 10h 

Igreja Nossa Senhora da Luz
• Quinta-feira Santa (14) – Missa às 20h
• Sexta-feira Santa (15) - Missa às 15h
• Sábado Santo (16) – Bênção dos alimentos às 

10h e 16h - Missa às 20h 
• Domingo de Páscoa (17) – Missa às 8h e 10h 

 Igreja São Miguel 
• Quinta-feira Santa (14) – Celebração da Ceia 

do Senhor e Lava-pés (em seguida, vigília) às 19h;
• Sexta-feira Santa (15) – Celebração da Paixão 

e Morte de Cristo, às 15h – Procissão do Senhor morto 
(da Santa até a Matriz) às 19h;

• Sábado Santo (16) – Bênção dos Alimentos na 
Matriz às 16h – Celebração da Vigília Pascal às 19h;

• Domingo de Páscoa (17) – Celebração às 9h e 
18h  

Igreja São João Batista 
• Quinta-feira Santa (14) – Missa de Lava-pés e 

Instituição da Eucaristia às 19h 
• Sexta-feira Santa (15) – Santo terço às 06h – Via 

Sacra às 09h - Celebração da Paixão e Morte às 15h 
(Neste dia, a igreja permanecerá aberta)

• Sábado Santo (16) – Bênção dos Alimentos às 
11h – Vigília Pascal às 19h 

• Domingo de Páscoa (17) – Missa às 10h

os fiéis ficaram nos carros, 
no estacionamento, acompa-
nhando as celebrações. 

Mas este ano, com o avanço 
da vacinação e com os casos 
de Covid-19 cada vez menores, 
os fiés podem voltar a celebrar 
este momento que é conside-
rado o mais importante na 
vida Cristã, que é o Tríduo Pas-
cal. “É muito bonito de ver o 
povo participando sobretudo 
nesta semana que é a grande e 
mais importante do ano para 
nós, porque celebramos o mis-
tério da nossa fé, paixão morte 
e ressurreição do Senhor”, 
comenta o Padre José Nilson 
Santos, administrador paro-
quial da Igreja Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro de Irati. 

Todas as missas são com 
100% da capacidade das igre-
jas e nos anos anteriores a 
pandemia lotavam. Para 2022, 
com o retorno da presença 
dos féis, a expectativa é de 
um grande público, além 
do Domingo de Ramos, as 
Confissões que acontecem 
durante esta semana também 
têm atraído muitas pessoas. 
“Acredito que vai haver uma 
grande participação. Aqui 
o povo é muito participati-

vo, de muita fé, que ama e 
gosta. Muitos estavam com 
saudades de vir para as cele-
brações, ainda enfrentamos 
alguns desafios, a pande-
mia acomodou muita gente, 
deixaram de participar das 
missas. Mas acredito que esta 
Semana Santa, de alguma 
forma, mexe com todos nós. 
Acredito que haverá uma 
grande participação, como 
já está sendo esta Semana”, 

destaca o padre José Nilson. 
O Padre, que chegou a 

pouco no município, comenta 
como a pessoa pode viver este 
momento Pascal. “Cada um 
de nós já traz a nossa experi-
ência. Desde criança, cada um 
tem, dentro de si, essa sede, 
essa busca, essa alegria, já 
experimentou essa presença 

do mistério de Deus em nos-
sa vida. Então, é vindo nessa 
perspectiva: de abertura, de 

coração, de alma, que faço 
parte de uma comunidade ce-
lebrativa, com essa disposição 
de acolher. Não venho fazer 
um favor ou agradar a Deus. 
Venho para colher o grande 
dom do amor de Deus, da 
graça, da bênção de Deus em 
minha vida”. 

SEMANA SANTA 
A Semana Santa come-

çou no Domingo de Ramos e 
atinge o ponto mais alto no 
chamado Tríduo Pascal, com 
as celebrações na Quinta-feira 
Santa, Sexta-feira Santa e Sá-
bado Santo, além do domingo 
de Páscoa. O padre explica 
que é uma única celebração, 
dividida em três momentos. 

O primeiro é na Quinta-
-feira Santa, chamada Ceia 
do Senhor, em que acontece 
a Missa de Lava-pés. “É onde 
fazemos a memória daquele 
gesto de Jesus, onde entrega, 
naquela noite, o mandamento 
do amor, do serviço ao irmão, 
da humildade, e também é a 
noite que instituiu Eucaristia 
e o Sacerdócio Católico”, ex-
plica o Padre.

Já na Sexta, o momento 
central é a celebração das 15h, 
em que todas as igrejas rezam 
no mesmo horário. “É a exal-
tação e veneração da Santa 
Cruz. Aquele mistério que 
aconteceu na cruz, e agora 
não mais como instrumento 
de maldição e condenação, 
mas por ser banhada pelo 
sangue de Jesus, pelo amor ao 
extremo no ponto mais alto 

da cruz, é testemunha para 
o mundo e é sinal de vitória, 
bênção e santificação”, disse 

o administrador paroquial. 
Neste dia, os fiéis beijam a 

cruz, porém devido ainda es-
tarmos na pandemia, as igre-
jas devem optar pelo toque 
ou apenas uma reverência 
diante da cruz. “É o reconheci-
mento do gesto do singular, de 
gratidão de adoração e reco-
nhecimento ao amor infinito 

de Jesus por nós”, comenta 
o padre. As igrejas vão dis-
ponibilizar álcool gel para os 
fiéis utilizarem. A Sexta-feira 
termina com a Via Sacra, em 
que o público percorre ruas e 
15 estações estão montadas 
em frente a algumas casas, 
relembrando o caminho de 
Jesus até o calvário. 

No Sábado Santo, é cele-
brada a grande vigília, a noite 
mais importante deste Trí-
duo. Começa com a bênção do 
fogo, tem a produção do Círio 
Pascal, e todos ascendem as  
velas, “lembrando das chagas 
de Jesus e, ao mesmo tempo, 
proclamando Ele como o Se-
nhor do Tempo, do homem, 
de todas as coisas do univer-
so, que está acima do tempo, 
da humanidade”, explica o 
padre. Neste dia, também 
é cantado o hino do Glória, 
que fica sem ser celebrado 
durante toda a quaresma. No 
domingo de Páscoa, aconte-
cem as missas tradicionais 
nas matrizes. 
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A celebração do Domingo de Ramos teve uma presença expressiva nas igrejas de Irati

Este ano fiéis devem lotar as igrejas no Tríduo Pascal 

Matrizes puderam fazer os ritos de Páscoa normalmente
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SUSTENTABILIDADE 

“Um plano para salvar o planeta” a 
Turma da Mônica tem a melhor solução
A Mônica junto com 
o Cebolinha, Cascão, 
Magali, Franjinha, 
Dorinha e Chico 
Bento acharam a 
melhor solução para 
salvar o nosso planeta

Acesse o QRCode 
para assistir 
o episódio da 

Turma da Mônica

ESTHER KREMER

Em todas as edições do Fo-
lha na Escola escolhemos um 
tema envolvendo a sustenta-
bilidade para conscientizar as 
crianças, professores e pais 
sobre os cuidados com o Meio 
Ambiente. Nesta semana, o 
nosso tema será os “4R's”, pois 
com eles fi ca mais fácil enten-
der como ajudar o planeta. 

No episódio “Turma da 
Mônica em: um plano para 
salvar o planeta”, após um 
dos planos do Franjinha so-
bre limpeza dar errado, a 
turminha procura diversas 
soluções para melhorar a si-
tuação na Rua do Limoeiro, no 
Ribeirão e em todo o planeta, 
os “4R's”. Acesse o QRCode 
e assista o episódio para en-
tender melhor sobre o plano.

MAS AFINAL, O QUE 
SÃO OS 4R'S?

Durante o episódio, são 
mostrados apenas 3Rs, pois 
na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambien-
te e Desenvolvimento (Cnu-
mad), também conhecida 
como “RIO 92”, que aconteceu 
em 1992, criou os pilares da 
sustentabilidade: reduzir, 
reutilizar e reciclar. Alguns 
anos depois, mais um “R” foi 

incluído: repensar. 
Repensar: é uma das ati-

tudes que faz diminuir o 
consumo, um ato que faz 
refletir sobre precisar ou 
não de algum material que, 
posteriormente, vai prejudi-
car o planeta. Um exemplo é 
comprar um celular novo sem 

necessidade, descartar lixo 
em rios ou nas ruas. 

Reduzir: esta pode ser 
uma tarefa um pouco difí-
cil e que leva algum tempo 
para ser feita, pois consiste 
em reduzir o desperdício e a 
emissão de poluentes no Meio 
Ambiente.

Reutilizar: o reaprovei-
tamento também ajuda na 
economia da casa, reutilizar 
roupas ou sapatos, brinque-
dos e eletrônicos, além de 
contribuir para a diminuição 
de resíduos. 

Reciclar: esta é a ação que 
muda o mundo, todos deve-

mos ter em mente o quanto 
é importante reciclar, pois 
existem resíduos que podem 
demorar muitos anos para 
se decompor, o vidro, poer 
exemplo, demora cerca de 
1000 anos para sumir do 
planeta. Por este motivo, é 
importante separar o lixo 
nas latas corretas e nós já 
trabalhamos este assunto em 
outra edição do Folha na Esco-
la. Separar corretamente os 
resíduos permite que alguns 
lixos sejam transformados 
em outra coisa, que pode ser 
reutilizada. 
ATIVIDADE PARA CASA

No episódio da Turma da 
Mônica, o Chico Bento apa-
rece muito triste por causa 
da poluição no rio Ribeirão. 
Para ajudá-lo, a turminha en-
contra uma solução, os "4R's".

Usando esta ideia, nas 
linhas na imagem ao lado, 
escreva um texto com ideias 
para melhorar a situação 
atual do seu bairro. 



Irati, 14 de Abril de 2022 CIDADES 13FOLHA

INVESTIMENTO

Secretaria de agricultura entrega 
mais de 540 doses de sêmen bovino 
Cerca de 100 
propriedades 
inscritas no 
programa Bacia 
Leiteira devem ser 
visitadas ainda 
neste ano para 
receber as doses

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito 
da Região do Contestado – CIVIA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os Delegados eleitos nas 
respectivas Assembleias de Grupos de Cooperados, que nesta data, 
para efeito de “quórum”, somam 51 (cinquenta e um), para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 29 de abril de 2022, a ser 
realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua João Stoeberl, 
nº 217, Bairro Rio Negro, em São Bento do Sul/SC, às 17h30min, em 
primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus 
Delegados, às 18h30min, em segunda convocação, com o mínimo de 
metade mais um de seus Delegados, às 19h30min, em terceira e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia: 

1. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de 
Administração e demais documentos relativos à prestação de contas 
1. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de 
Administração e demais documentos relativos à prestação de contas 
do exercício de 2021;

2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;

3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2022;

4. Deliberação do plano de utilização do FATES para 2022;

5. Eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato 5. Eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato 
até a AGO de 2026;

6. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de 
presença do Conselho de Administração;

7. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;

8. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo 
Conselho de Administração;

9. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.9. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da 
pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus 
e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 
5.764 de 16 de dezembro de 1971.

Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) 
Adriano Huebner, Coordenador Eleitoral, Roanita Meyer Hastreiter, 
Secretária e Jurgen Ludwig Daut, Assistente.

Obs.3: Os Delegados participarão e se manifestarão a distância, Obs.3: Os Delegados participarão e se manifestarão a distância, 
acessando a Assembleia utilizando a conta online ou Aplicativo Ailos.

Obs.4: Todas as orientações necessárias para a participação e 
manifestação dos Delegados estarão divulgadas no site da Cooperativa 
(http://www.civia.coop.br), site http://assembleiasailos.coop.br e nos 
Postos de Atendimento.

Obs.5: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente Obs.5: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente 
na modalidade digital, sendo que foi incluído o endereço da sede da 
Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução 
Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração – DREI, publica-da no Diário Oficial da União em 10 de junho 
de 2020.

São Bento do Sul/SC, 15 de abril de 2022.

UWE STORTZUWE STORTZ
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO – CIVIA
CNPJ 10.218.474/0001-68 | NIRE 4240002174-3

Edição 2739 - Editais referente aos dias 14/15 de abril

SECOM

Por meio do projeto de 
inseminação artificial, a 
Secretaria de Agropecuária, 
Abastecimento e Segurança 
Alimentar já entregou 543 
doses de sêmen bovino das 
raças Holandês e Jersey para 
45 propriedades das comu-
nidades rurais de Irati cadas-
tradas no Programa Bacia 
Leiteira. Em 2021, foram 
entregues 483 unidades e 
outras 60 foram repassadas 
desde o início de 2022. 

Uma das etapas está re-
lacionada ao melhoramento 
genético dos rebanhos. Em 

2020, o município recebeu 
1500 doses de sêmen dentro 
do projeto da bacia leiteira. 
Somente no ano passado, 
foram repassadas 360 doses 
da raça holandesa e 123 da 
raça Jersey. O técnico Osnei 

Abel Lopes, que acompanha 
os produtores inscritos no 
município, comenta que a in-
seminação artifi cial deve ser 
feita juntamente com uma 
boa alimentação e manejo 
correto dos animais. 

“O melhoramento genéti-
co é uma das etapas do pro-
grama. É claro que tudo está 
relacionado à alimentação e 
ao manejo”, frisou. 

Cerca de 100 proprieda-
des inscritas no programa 
Bacia Leiteira devem ser vi-
sitadas ainda neste ano para 
receber as doses. O projeto 
representa um incentivo ao 
melhoramento do rebanho 
leiteiro de Irati. Segundo 
Abel, já existem animais nas-
cidos através de inseminação 
artifi cial em Irati. “Proprie-
dades que tiveram insemi-
nação em abril do ano pas-
sado já estão com os animais 
nascidos na propriedade e 
iremos avaliar mais à frente 
como estes animais estarão 
produzindo”, pontuou. 

Os produtores visitados 
que tiverem touros nas pro-
priedades, que utilizem o 
sistema de acasalamento e 
tenham o melhoramento 
genético na propriedade po-
dem optar por não receber 
estas doses. “Mesmo assim, 

todas as propriedades serão 
visitadas. Em um momento 
oportuno, vamos conversar 
com os produtores que têm 
touros para que eles possam 
fazer cursos de manejo e 
inseminação para utilizar a 
inseminação artificial nas 
propriedades. A ideia é que 
eles tenham os touros e a 
inseminação artifi cial para 
melhorar geneticamente 
este rebanho”, fi nalizou. 

Quem optar por fazer a 
inseminação, além do me-
lhoramento genético do re-
banho, poderá ter aumento 
na produção e na produ-
tividade do leite, controle 
de doenças sexualmente 
transmissíveis e correção de 
defi ciências de conformação 
dos animais. 

O produtor que tiver inte-
resse em aderir ao programa 
Bacia Leiteira pode obter 
informações por meio do 
telefone (42) 3132-6172 ou 
procurar a Secretaria de 
Agricultura, na Avenida 
Vicente Machado, 455.
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PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 101/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e outro 
TUBOS PALMEIRA EIRELI-EPP
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo 
do valor de R$ 76.395,00 (setenta e seis Mil trezentos 
reais) equivalendo a 25 % (vinte e cinco por cento do valor 
total da Ata de Registro de Preços nº 101/2021, conforme:.
ASSINATURA: 08/04/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) ANA MAURA FILIPAK- Representante

PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 222/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e outro 
EDEMILSON ANTONIO STRESSER
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo 
do valor de R$ 63.975,00 (Sessenta e tres mil, novecentos 
e setenta e cinco reais) equivalendo a 24,74 % (vinte e 
quatro, setenta e quatro por cento) do valor total da Ata de 
Registro de Preços nº 222/2021.
ASSINATURA: 11/04/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) EDEMILSON ANTONIO STRESSER - Representante

SEXTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 74/2017
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e outro 
CASA DA COMUNICAÇÃO SS LTDA

Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo 
do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta Mil reais) equiva-
lendo a 25 % (vinte e cinco por cento do valor total do 
Contrato Administrativo nº 74/2017, relativo ao período de 
01/09/2021 ao 01/09/2022.

ASSINATURA: 11/04/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) Manoel Henrique Foltran Teixeira - Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALA-
ÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO DA VAN QUE FARÁ 
O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES 
LTDA
CNPJ.: 08.389.661/0001-62
Embasamento legal.: Art.24, inciso II, da lei 8.666/93.
Rio Azul, 12 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  037/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES 
LTDA
CNPJ.: 08.389.661/0001-62
VALOR: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 12/04/2022 à 
11/10/2022.
ASSINATURA:  12/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CLAUDIONOR ANTONIO TASCA
Representante

RESULTDO DE PREGÃO ELETRONICO  Nº 52/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FAVORECIDO:  : EXCLUSIVA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ.: 14.905.502/0001-76

Rio Azul, 14 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0100/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA
CNPJ.: 14.905.502/0001-76
VALOR: R$ 5.780,00 (Cinco Mil, Setecentos e Oitenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 13/04/2022 à 23/08/2022.
ASSINATURA:  13/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ROSMARI BEZ BIANCHI
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL MÉDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES E ODONTOLÓGICOS PARA USO NA SECRETARIA 
DE SAÚDE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME
CNPJ.: 13.559.782/0001-45
CONTRATADA: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
CNPJ.: 36.657.293/0001-21
CONTRATADA: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E 
CIRURGICOS LTDA EPP
CNPJ.: 01.470.743/0001-98
CONTRATADA: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ.: 24.586.988/0001-80
CONTRATADA: CONSENSUS COMERCIAL E SERVIÇOS 
LTDA
CNPJ.: 41.628.698/0001-71
CONTRATADA: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA
CNPJ.: 37.778.759/0001-00
CONTRATADA: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 27.250.886/0001-88
CONTRATADA: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 19.316.524/0001-14
CONTRATADA: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ.: 27.455.068/0001-11
CONTRATADA: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 25.034.906/0001-58
CONTRATADA: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
CNPJ.: 10.596.721/0001-60
CONTRATADA: H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA
CNPJ.: 21.153.043/0001-87
CONTRATADA: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGI-
CO E HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-08
CONTRATADA: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS E MAT MÉDICO LTDA
CNPJ.: 36.757.380/0001-50
CONTRATADA: MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 28.796.078/0001-83
CONTRATADA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 21.484.336/0001-47
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODON-
TOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME
CNPJ.: 20.371.330/0001-09
CONTRATADA: MUNIZ & ROCHA LTDA
CNPJ.: 03.919.932/0001-20
CONTRATADA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA EIRELI
CNPJ.: 24.402.903/0001-67
CONTRATADA: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
CNPJ.: 01.733.345/0001-17
CONTRATADA: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 41.141.956/0001-90
CONTRATADA: SALVI E LOPES E CIA LTDA.
CNPJ.: 82.478.140/0001-34
CONTRATADA: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - ME
CNPJ.: 28.590.769/0001-26
CONTRATADA: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP
CNPJ.: 11.089.732/0001-16
CONTRATADA: TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 21.831.246/0001-85
Embasamento Legal
Rio Azul, 11 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  074/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME
CNPJ.: 13.559.782/0001-45
VALOR: R$ 3.525,00 (Três Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO
Representante
ITENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  075/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

CNPJ.: 36.657.293/0001-21
VALOR: R$ 70.995,00 (Setenta Mil, Novecentos e Noventa e 
Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GUILHERME LUIZ TECH
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  076/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E 
CIRURGICOS LTDA EPP
CNPJ.: 01.470.743/0001-98
VALOR: R$ 1.501,40 (Um Mil, Quinhentos e Um Reais e 
Quarenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARILEUSA STINGHEN
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  077/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ARTIGOS TEXTEIS EIRELI
CNPJ.: 07.388.667/0001-52
VALOR: R$ 8.125,00 (Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)HELIO DIZARO FILHO
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  078/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ.: 24.586.988/0001-80
VALOR: R$ 39.700,80 (Trinta e Nove Mil e Setecentos Reais 
e Oitenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RENAN DIEGO RODRIGUES SALLA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  079/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONSENSUS COMERCIAL E SERVIÇOS 
LTDA
CNPJ.: 41.628.698/0001-71
VALOR: R$ 3.636,00 (Três Mil, Seiscentos e Trinta e Seis 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOAO VICTOR VASCONCELOS DECIOLI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  080/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA
CNPJ.: 37.778.759/0001-00
VALOR: R$ 20.909,00 (Vinte Mil, Novecentos e Nove Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  081/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 27.250.886/0001-88
VALOR: R$ 93.320,00 (Noventa e Três Mil, Trezentos e Vinte 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.

ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MILTON JOAO DAL-
MUTH
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
082/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DELTA 
SHOP - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA
CNPJ.: 19.316.524/0001-14
VALOR: R$ 14.591,40 
(Quatorze Mil, Quinhentos 
e Noventa e Um Reais e 
Quarenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DOUGLAS ERNESTO 
TALGATTI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
083/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ESFIGMED 
COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ.: 27.455.068/0001-11
VALOR: R$ 41.280,00 (Qua-
renta e Um Mil, Duzentos e 
Oitenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUIS AUGUSTO MOIA 
FRANZINE
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
084/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FLYMED 
COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 25.034.906/0001-58
VALOR: R$ 22.350,00 (Vinte 
e Dois Mil, Trezentos e 
Cinqüenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)IVO CAPITANIO JUNIOR
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
085/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GEORGINI 
PRODUTOS HOSPITALA-
RES EIRELI
CNPJ.: 10.596.721/0001-60
VALOR: R$ 52.980,00 
(Cinqüenta e Dois Mil, Nove-
centos e Oitenta Reais).

RESULTDO DE PREGÃO ELETRONICO  Nº 52/2021 –  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E 
PARCELADAS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL 

CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: FAVORECIDO:  : EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ.: 14.905.502/0001-76 
 
Rio Azul, 14 de abril de 2022. 
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0100/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
CNPJ.: 14.905.502/0001-76 
VALOR: R$ 5.780,00 (Cinco Mil, Setecentos e Oitenta Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 13/04/2022 à 
23/08/2022. 
ASSINATURA:  13/04/2022 
FORO: Comarca de Rebouças. 
(a)LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
(a)ROSMARI BEZ BIANCHI 
Representante 
ITENS 
Lote Item Códig

o  
Descrição  Marca  Unida

de  
Quantida
de 

Preço 
unitário 

Preço 
total 

LOTE: 123 
- 
Escitalopra
m 10mg 

1 59434 Escitalopram 
10mg 
comprimido   
BR0291770 
 
  

GEOL
AB 
CX 
C/30 

CMP 20.000,00 0,289 5.780,00 

TOTAL 5.780,00 
 
 



FOLHA-

Prefeitura Municipal de Rio Azul 

Irati, 14 de abril de 2022 - 15

PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LEORNADO HENRIQUE 
GEORGINI 
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
086/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: H.F.E. 
COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR 
LTDA
CNPJ.: 21.153.043/0001-87
VALOR: R$ 15.353,00 
(Quinze Mil, Trezentos e 
Cinqüenta e Três Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ERIKA MENGHINI BAR-
BOSA LEMES
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
087/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: HORTO-
PLUS PRODUTOS ODON-
TOLOGICO E HOSPITALA-
RES LTDA ME
CNPJ.: 17.676.642/0001-08
VALOR: R$ 255.919,30 (Du-
zentos e Cinqüenta e Cinco 
Mil, Novecentos e Dezenove 
Reais e Trinta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCELO BRANDALISE 
ZANINI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
088/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MEDSANTA 
COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS E MAT MÉDICO 
LTDA
CNPJ.: 36.757.380/0001-50
VALOR: R$ 17.315,80 
(Dezessete Mil, Trezentos 
e Quinze Reais e Oitenta 
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RAFAEL VIANA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
089/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MEDSIDE 
COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 28.796.078/0001-83
VALOR: R$ 1.000,00 (Um 
Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA 
DE RGISTRO DE PREÇOS: 

De 11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOSE ANTONIO DE SANTA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  090/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 21.484.336/0001-47
VALOR: R$ 48.691,20 (Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e 
Noventa e Um Reais e Vinte Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCELINO LAHOUD
Representante
ITENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  091/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODON-
TOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME
CNPJ.: 20.371.330/0001-09
VALOR: R$ 10.072,90 (Dez Mil e Setenta e Dois Reais e 
Noventa Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALINE GOMES DE ALMEIDA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  092/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MUNIZ & ROCHA LTDA
CNPJ.: 03.919.932/0001-20
VALOR: R$ 37.646,00 (Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Qua-
renta e Seis Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MICHEL ROCHA DOS SANTOS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  093/2022
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$ 3.388,50 (Três Mil, Trezentos e Oitenta e Oito 
Reais e Cinqüenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
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  094/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
CNPJ.: 01.733.345/0001-17
VALOR: R$ 85.230,00 (Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)NOELI VIEIRA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  095/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 41.141.956/0001-90
VALOR: R$ 32.647,93 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Qua-
renta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DALCI DAMBROS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  096/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SALVI E LOPES E CIA LTDA.
CNPJ.: 82.478.140/0001-34
VALOR: R$ 2.256,12 (Dois Mil, Duzentos e Cinqüenta e Seis 
Reais e Doze Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUIZ CARLOS SALVI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  097/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SERVBOX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA - ME
CNPJ.: 28.590.769/0001-26
VALOR: R$ 8.443,00 (Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e 
Três Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LETICIA BIANCHESI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  098/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP
CNPJ.: 11.089.732/0001-16
VALOR: R$ 1.616,00 (Um Mil, Seiscentos e Dezesseis 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FABIANO MARTINS STOKLOSKI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  099/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 21.831.246/0001-85
VALOR: R$ 3.953,50 (Três Mil, Novecentos e Cinqüenta e 
Três Reais e Cinqüenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
11/04/2022 à 10/04/2023.
ASSINATURA:  11/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARGARETI STUANI KÜHN
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. 35/2022, do tipo MENOR 
PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 28 
de abril de 2022, às 08H00min, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELA-
DAS DE MASCOTE DE PELÚCIA PARA A REALIZAÇÃO 
DO PROJETO PROERD PARA OS ANOS DE 2022 E 2023 
E CAMISETAS PARA TODAS AS SECRETARIAS, através 
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia 
14/04/2022 às 07hr 59min do dia 28/04/2022, início da fase 
de lances às 08hrs 30min do dia 28/04/2022. 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 14 de abril de 2022.

Rio Azul, 13 de abril 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 
aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 36/2022, do tipo MENOR 
PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 28 
de abril de 2022, às 08H00min, cujo objeto é o AQUISIÇÃO 
DE UMA CÂMARA PORTÁTIL PARA CONSERVAÇÃO DE 
VACINAS, MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLÓGICOS, através 
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia 
14/04/2022 às 12hr 59min do dia 28/04/2022, início da fase 
de lances às 13hrs 30min do dia 28/04/2022. 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 14 de abril de 2022.

Rio Azul, 13 de abril de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Súmulas
Súmula de Pedido de Renovação de Licença Ambiental Simplifi cada
José Airton Gasparelo torna público que irá requerer ao IAT, a Reno-
vação da Licença Ambiental Simplifi cada para o empreendimento de 
suinocultura, localizado na Estrada Principal Arroio do Santana, S/N, 

Ipiranga/PR.

Súmula de Recebimento de Licença Ambiental Simplifi cada
José Airton Gasparelo torna público que recebeu do IAT, a Licença Am-
biental Simplifi cada para o empreendimento de suinocultura, localizado 
na Estrada Principal Arroio do Santana, S/N, Ipiranga/PR, com validade 

até 24/10/2022.

Súmula de Pedido de Renovação de Licença Ambiental Simplifi cada
Jordão José Procópio torna público que irá requerer ao IAT, a Reno-
vação da Licença Ambiental Simplifi cada para o empreendimento de 
suinocultura, localizado na Estrada Principal Cerrado, S/N, Cerrado, 

Tibagi/PR.

Súmula de Recebimento de Licença Ambiental Simplifi cada
Jordão José Procópio torna público que recebeu do IAT, a Licença Am-
biental Simplifi cada para o empreendimento de suinocultura, localizado 
na Estrada Principal Cerrado, S/N, Cerrado, Tibagi/PR, com validade 

até 24/10/2022.

Súmula de Pedido de Licença Prévia de Ampliação
Faissal Fadel Filho torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Pré-
via de Ampliação para o empreendimento de suinocultura localizado na 
fazenda Moneymaker, PR 151 KM 271, bairro Tijuco Preto, Castro - PR. 

Súmula de Pedido de Licença de Operação
Norton Luiz de Almeida torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 

de Operação para o empreendimento de suinocultura, localizado no 
Sítio Nossa Senhora Aparecida, S/N, Povoado Roça Velha, bairro 

Itaiacoca, Ponta Grossa-PR

Súmula de Recebimento de Licença de Instalação
Norton Luiz de Almeida torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado no Sítio 
Nossa Senhora Aparecida, S/N, Povoado Roça Velha, bairro Itaiacoca, 

Ponta Grossa-PR, válida até 11/05/2026. 

Súmula de Recebimento de Licença de Instalação
LUCAS MILLEO BUENO torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado na 
Fazenda Capão do Bugre, S/N, localidade Guararema, município de 

Castro – PR, válida até 22/06/2026.

Súmula de Pedido de Licença de Operação
LUCAS MILLEO BUENO torna público que requereu ao IAT, a Licença 

de Operação para o empreendimento de suinocultura localizado na 
Fazenda Capão do Bugre, S/N, localidade Guararema, município de 

Castro – PR.

Súmula de Recebimento de Licença de Instalação
Felipe Damião Barth torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação de Ampliação para o empreendimento de suinocultura, 
localizado no Sítio Palmeira, estrada de Ipiranga a São Braz, S/N, 

Ipiranga-PR, com validade para 31 de março de 2026.

Súmula de Pedido de Licença de Operação
Felipe Damião Barth torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Operação de Ampliação para o empreendimento de suinocultura, 

localizado no Sítio Palmeira, estrada de Ipiranga a São Braz, S/N, 
Ipiranga-PR.

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
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Suelen Lima
GENTE

Na terça-feira 
(12), o prefeito 
de Rio Azul, 
Leandro Ja-
sinski, foi muito 
cumprimentado 
pela passagem 
do seu aniversá-
rio. Que em sua 
trajetória trans-
borde alegrias e 
sucesso! Na foto, 
acompanhado 
da primeira-da-
ma Ghessi Buco 
Jasinski, e do 
filhão Leonardo. 
Felicidades!!! 

O tão espe-
rado SIM 
do casal 

Marcelo e 
Jaine acon-

teceu em 
uma linda 
cerimônia  
que reuniu 
amigos e 

familiares 
na sex-
ta-feira 

(10). Que 
este amor 
cresça e se 
solidifique 
cada vez 

mais!

Em clima de Páscoa!
Os irmãozinhos Lorenzo e Anthony esperam ansiosos pelo momento 

mais doce do ano! E os papais Cleonilton Santa Clara e Jessica da 
Mata se derretem com tanta fofura.

Registro da fotógrafa Denise Moletta.

80+1
Os 81 anos do Eugenio Filus foram comemorados no domingo (10). 

Contente ao lado da esposa Tereza, ele sorriu para o fotógrafo 
Fernando Kovalski.

Dia 12, foi dia de festejar os 84 anos da 
Dona Zofia Hlatki. Ela reuniu toda sua 

família para comemorar a data, recebeu 
muito carinho de todos aqueles que lhe 
querem bem. Filhos, netos e bisnetos lhe 
desejam muita saúde, alegrias e muitos 
anos de vida. Parabéns e felicidades!!!

Branca de Neve foi o tema que a princesinha Maria Clara escolheu 
para comemorar seus três aninhos. Que seu caminho seja ilumina-

do, repleto de diversão e sonhos realizados. 
Feliz aniversário!

Filha de Ederson Campos e Jakelini Derbli
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