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CAMINHOS DO PARANÁ

A partir desta sexta-feira (1º), as rodovias que fazem parte do lote 4 do antigo
Anel de Integração, que inclui a BR-277 e
a PR - 438, que são da região, passam a ser
atendidas pelo número 0800 400 0404 do
DER/PR, que farão o direcionamento para
o atendimento e serviços na rodovias. O
acordo com a Caminhos do Paraná encerrou na quinta-feira (31), após quatro meses
do fim da concessão.
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será construído
na região
Cidades 05

Assessoria Caminhos do Paraná

Com ﬁm do acordo, novo 0800
começa a operar na região
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CHARGE |Autoria: Sponholz

Manifestações de artistas, TSE e a
propaganda eleitoral antecipada

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
Um basta à violência contra as mulheres
Esta semana, um crime brutal chocou
a população de Irati e região. Veridiana
dos Anjos, de 37 anos, foi morta a facadas
pelo ex-marido, em plena luz do dia, em
uma das Ruas da região Central de Irati. O
agressor foi preso, mas nada traz de volta
a vida dessa mulher que deixa família,
amigos e filhos.
O caso deve ser encarado como feminicídio, pois o autor revelou no depoimento
que a matou por ela não querer reatar o
relacionamento que tinham. O agressor
foi até Veridiana quando saia do trabalho,
com uma faca tentou intimidá-la para que
o aceitasse de volta, como houve a recusa,
ele desferiu cerca de seis facadas nela.
Filhos ficaram sem mãe, uma família
perde um ente querido porque um homem
achou que tinha direito de tirar a vida de
uma mulher, porque ela não quis fazer os
seus desejos, porque não aceitou um não,
porque acredita ser dono dela, porque queria ela de volta a qualquer custo. E qual o
direito dele decidir sobre a vida de alguém?
Por sorte, um bombeiro que passava
pela rua presenciou o crime conseguiu
conter o agressor e ele foi preso em flagrante. Esperamos que fique por muitos anos,
que pague pelo que fez, e acreditamos que
a justiça será feita.
Ele deve responder por feminícidío,
uma nova lei que entrou em vigor em 2015,
que ainda este mês tivemos mais um caso,
felizmente, uma tentiva. Foi o caso na
Unicentro em que Ana foi esfaqueada e

atropelada pelo ex-marido. Ela foi socorrida
e passa bem. Mas ele não pagou pelo crime,
sofreu um acidente logo em seguida na BR153 e faleceu, não se sabe se foi por querer
ou não, mas ele nunca vai saber que não
conseguiu o que queria. Ana está de volta
Mas Veridiana não teve a mesma sorte.
Esses crimes são comuns no Braisil, infelizmente. A plataforma digital Violência Contra as Mulheres em Dados reúne pesquisas e
informações recentes sobre essas situações.
De acordo com o site, três mulheres são vítimas de feminicídio por dia, cerca de 88,8%
dos casos o autor foi um o companheiro ou
ex; 30 sofrem agressão física por hora. Desde
que a Lei do Feminicídio (13.104/15) entrou
em vigor, o número de casos registrados pela
Segurança Pública aumentou 62,7%.
Esses casos chocam a sociedade, e é preciso fazer algo. A medida protetiva é um mecanismo a mais que a Lei criou para tentar
proteger as vítimas de violência doméstica.
Mas é preciso mais. O poder público precisa
investir mais para que possam evitar ao
máximo esses casos, mais controle sobre os
dados, mais segurança para as mulheres, é
preciso de políticas públicas voltadas para
resolver o problema.
Também, é importante que as mulheres
denunciem, não é uma tarefa fácil, não é
algo simples, mas é preciso unir forças e
enfrentar essa luta. Só assim os homens
vão entender que eles não têm poder sobre
a vida das mulheres e somente elas podem
decidir o que querem.

As eleições de 2022 para Presidente da República já começaram. O clima esquentou neste último final de semana
com as polêmicas manifestações contra o atual presidente,
Jair Bolsonaro, durante diversas apresentações musicais
no festival Lollapalooza em São Paulo. E também com um
evento, no último domingo, do Partido Liberal (PL), no qual
Bolsonaro participou e fez ataques ao ex-presidente Lula e
fez ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em clima
de comício antecipado pela reeleição.
Toda polêmica começou com a decisão do ministro Raul
Araújo, do TSE, que classificou como propaganda eleitoral
antecipada as manifestações políticas das cantoras Pabllo
Vittar e Marina no Lollapalooza e determinou multa de
R$ 50 mil para a organização. A cantora Pabllo Vittar faz
o símbolo de 'L' com a mão, em alusão ao ex-presidente
Lula, do PT, durante sua apresentação no primeiro dia do
festival. Já Marina xingou Bolsonaro e o mandatário russo
Vladimir Putin. Na decisão liminar, o ministro do TSE diz
que os atos estão em desconformidade com o disposto na
legislação eleitoral, que veda propaganda político-partidária neste período.
Com todo respeito ao Ministro Raul Araújo a decisão
de Sua Excelência está absolutamente equívoco. As manifestações dos artistas no festival, não configurou campanha eleitoral antecipada, uma vez que não houve pedido
expresso de voto. As manifestações sejam elas políticas
ou não, contra um candidato ou não, com críticas a um
governante, não podem ser proibidas ou censuradas para
o bel prazer de um partido ou figura política. A crítica não
é um ato de propaganda eleitoral antecipada.
Trata-se também de uma violação visceral à Constituição da República, que veda peremptoriamente qualquer
espécie de censura, e, também, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que proibir o showmício não era impedir que os artistas se manifestassem
publicamente sobre seus candidatos. A Corte Superior no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5.970 garantiu a livre manifestação política a qualquer
cidadão brasileiro.
Relevante esclarecer que é assegurado constitucionalmente a todos, sejam músicos, youtubers, influenciadores,
entre outros, o direito de expressar democraticamente
opiniões críticas sobre candidaturas, partidos, governos
e decisões de agentes públicos. Então, como as cantoras,
messe caso, não pediram votos para nenhum candidato
diretamente, é um erro pueril classificar como propaganda eleitoral as suas manifestações, pois em nenhum
momento envolveram pedido explícito de voto ou menção à candidaturas. Não se pode esquecer que o festival,
voltado para música e diversão, não tem nenhum tipo de
ideologia política ou partidária, que poderia configurar
em "showmício", por exemplo.
Também no caso do evento do PL, é preciso observar
que as manifestações de Bolsonaro, embora tenha sugerido
um nós contra eles, o bem contra o mal, tangenciando ao
pedido de voto aos futuros candidatos do PL, não houve
pedido expresso de voto, o que poderia configurar propaganda eleitoral antecipada.
A legislação eleitoral só permite campanha a partir de
16 de agosto. Comícios não são autorizados até lá. Eventos
públicos de lançamento de pré-candidatura. Dessa forma,
os pré-candidatos tem que tomar muito cuidado ao realizar
encontros políticos nesse momento pré-eleitoral.
Pelo visto, os tribunais eleitorais terão muito trabalho
e terão que ter muito discernimento para avaliar as situações em que direta ou indiretamente os candidatos estão
envolvidos. E a onda de manifestações nas redes sociais e
nos shows musicais devem se intensificar daqui por diante.
Espera-se que a balança da Justiça não pese para nenhum
lado que não seja o da legislação eleitoral.
MARCELO AITH É ADVOGADO, LATIN LEGUM MAGISTER (LL.M) EM DIREITO PENAL ECONÔMICO
PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO E PESQUISA – IDP, ESPECIALISTA EM BLANQUEO DE
CAPITALES PELA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA, PROFESSOR CONVIDADO DA ESCOLA PAULISTA
DE DIREITO, MESTRANDO EM DIREITO PENAL PELA PUC-SP E PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL
DE DIREITO PENAL ECONÔMICO DA ABRACRIM-SP

FOLHA
Fundada em
21 de abril de 1973

SANTA CHIARA COMUNICAÇÃO EIRELI-ME
Rua Sete de Setembro, 209, Irati-PR TELEFONE (42) 3423 1588
CNPJ 28740492/0001-70
Diagramação: Hellen Carolyne Roik
www.folhadeirati.com.br Artigos assinados não representam a opinião do jornal

JORNAL ASSOCIADO
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA

Conﬁra mais em www.folhadeirati.com.br

3

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

No PSD
Foi muito concorrida a filiação de seis dos mais atuantes
deputados do estado no PSD. Ademar Traiano, Artagão Junior,
Alexandre Curi e Romanelli têm grande representatividade na
região. Mas os outros deputados como Alexandre Guimaraes
e Thiago Amaral, além de outros, se filiaram essa semana. O
evento que teve a presença de Gilberto Kassab, que voltou a
Curitiba para a filiação e teve como anfitrião o governador e
presidente do partido no Paraná, Ratinho Junior.

Nilton Pabis

Cidade do Idoso

Quem foi
Vários prefeitos da região foram prestigiar o evento e
seus deputados. O prefeito Jorge Derbli, junto da vice Ieda,
foram prestigiar a filiação de Artagão Junior, Traiano e
Curi.

Mas é a Cidade do Idoso
que se tornou a cereja do
bolo no quesito terceira idade. A construção do complexo, que teve influência
direta da deputada Leandre
Dal Ponte, dos deputados
Ademar Traiano e Artagão
Junior, do Governador Ratinho Junior, que colocou
parte da verba e outra parte
do prefeito Jorge Derbli.
Irati é a primeira a receber
estrutura desse gabarito e
com certeza se torna referência no estado.

Nilton Pabis

Hussein Bakri deixa
a Assembleia

Nilton Pabis

O presidente da Câmara Hélio de Mello e vereador Nei Cabral, ambos do PV, também foram a convite do Artagão Junior.

O líder do governo, Hussein Bakri, deixou nesta
quarta-feira o posto de Deputado da Assembleia Legislativa. Homem forte de Ratinho
Junior na casa, é suplente
de deputado e, em virtude
das eleições, dois deputados Marcio Nunes e Marcel
Micheleto, que ocupavam
Secretarias do Governo, voltaram ao cargo, fazendo que
Hussein voltasse a suplência. Segundo informações,
Hussein continua atuando
no Governo para manter as
conquistas e municípios que
representa, como é o caso de
Mallet e Rio Azul.

Trabalho
exemplar
Como líder do governo na Câmara manteve
um trabalho exemplar articulando não só a base
do governo, mas também
mantendo bom relacionamento a oposição. O presidente Traiano disse ser
a liderança um dos trabalhos mais espinhosos do
governo,ofício que Hussein
exerceu com maestria, adquirindo nos embates o respeito da base e da oposição.

Conquista Histórica
O governador Ratinho Junior anunciou, junto do secretário
Beto Preto, a construção de um centro de especialidades para
Irati. A obra deve custar aos cofres públicos algo em torno de
R$ 13 milhões. A prefeitura de Irati doou o terreno que está
localizado próximo a Yazaki e vai estar integrada ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. Na solenidade, participaram o
prefeito Jorge Derbli, a prefeita e presidente do CIS Amcespar
Cleonice Schuck, e também o prefeito Junior Benato.

Divulgação

O prefeito Jorge Derbli
recebeu nesta segunda feira o certificado de “Cidade
Amiga do Idoso”. Um dos
fatos que levou a cidade a
conquistar este título foi a
atenção que Irati está dando à “melhor idade”. Derbli
recebeu o título das mãos
do governador Ratinho Junior em solenidade nesta
segunda (28) em Curitiba
no Palácio Iguaçu.

Valor que será investido para construção do Centro de Especialidades.

Divulgação

Cidade Amiga
do Idoso

"R$ 13 Milhões"

Já a prefeita Cleonice Schuck, de Fernandes Pinheiro, foi
prestigiar a filiação de Alexandre Curi, assim como Celso Kubaski, de Imbituva, e Luis Zak, de Rebouças. Ainda o prefeito
de Rio Azul, Leandro Jasinski, o vice prefeito de Mallet, Chiquinho, Marcelo Leite, de Guamiranga, e Junior Benato, de Inácio
Martins, também marcaram presença no evento.

Irati, 01 de Abril de 2022 CONFIDENCIAL

Psicologia
O prefeito Jorge Derbli, de Irati, participou em Curitiba da
solenidade, junto do secretário Beto Preto, e superintendente
de Ensino Superior e Tecnologia, Aldo Bonna, da assinatura do
convênio para construção da Clínica de Psicologia no Campus
da Unicentro de Irati. O investimento será de R$ 2.5 milhões. O
evento aconteceu em Curitiba, no momento em que Beto Preto
deixa a Secretaria de Saúde para ser candidato a deputado.

Roman Também
deixou
Filiado ao PP e deputado
Federal, Evandro Roman,
um dos deputados que mais
trouxe recursos para Irati,
nos últimos mandatos era
suplente e deixou a vaga
na Câmara Federal. Próximo de Bolsonaro, Roman
tem assegurado a condição
de manter suas emendas
anunciadas recentemente.
Ele é responsável pela pavimentação na comunidade
do Pinho de Baixo e agora
deve expandir para outros
locais.

“Boca pra falar,
todo mundo
tem! Agora
quero ver atitudes pra agir!”

RODRIGO BERNARDO DE SOUZA

Sandro no Congresso
Também o deputado federal Sandro Alex (PSD) deixa
esta semana a Secretaria de
Infraestrutura e Logística para
voltar ao Congresso. Essa é
uma das maiores Secretarias
do Governo Ratinho Junior e
foi responsável por obras estruturantes como a discussão
do pedágio e também a pavimentação que liga Irati a São
Mateus e outras no interior
dos municípios. Aguarda-se
Fernando Furiati, como secretário. Atualmente, ele é diretor
do DER e está a caminho de
finalizar o mandato.

Prodígio
O prefeito de Rio Azul foi o
anfitrião de um grande encontro que reuniu cerca de 1200
mulheres para ouvir a primeira dama do estado do Paraná
Luciana Massa. Nada de espetacular se isso não fosse uma
sexta-feira a noite. Trazer a primeira dama do estado numa
sexta-feira para um evento no
interior é com certeza prestigio
para um prefeito de cidade do
interior do estado. Leandro está
bem no ibope.

FOLHA

4 CIDADES Irati, 01 de Abril de 2022

PLANTANDO O FUTURO

Prefeitura de Fernandes Pinheiro
distribui 30 mil mudas de Erva-mate

O secretário Municipal
de Meio Ambiente, Gilberto Czelusniak Junior,
coloca que o projeto diversifica as produções de
Fernandes Pinheiro. “O

107 produtores
foram beneficiados
com a entrega

A Prefeitura de Fernandes Pinheiro, por meio
das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e
Agricultura, entregou 30
mil mudas de erva-mate
para 107 produtores locais. A entrega faz parte
do Programa Plantando o
Futuro, desenvolvido no
município desde 2006,
com a entrega de mudas
de Pinus e Eucalipto, e
que desde 2017 também
realiza a distribuição de
Erva-mate.
“A lei que criou o projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir e
distribuir gratuitamente
mudas de Pinus, Eucalipto
e Erva-mate aos produtores do Município”, explica
Luciele Aparecida Scheidt,
diretora do departamento
responsável.
Luciele aponta que o
Programa Plantando o Futuro tem resultados eco-

Assessoria

DANIELA VALENGA

Secretário de Agricultura entrega mudas de erva-mate para produtores do município
nômicos e ambientais. “É
uma forma de beneficiar
os pequenos produtores
de Fernandes Pinheiro, gerando fonte de renda extra
e ajudando na preservação do Meio Ambiente”,
destaca.
A entrega das mudas de
Erva-mate ocorreu dia 23
de março, em Assungui, e
no dia 25, em Angaí. Nos

dois dias, moradores das
comunidades próximas
também receberam as
mudas. Cada produtor
poderia pegar até 300
mudas. Pedro Stanislau
Dos Santos, secretário de
Agricultura de Fernandes
Pinheiro, descreve a entrega como um sucesso.
“O programa é importante
para os agricultores por-

“É uma forma
de beneficiar os
pequenos produtores de
Fernandes
Pinheiro, gerando
fonte de renda
extra e ajudando
na preservação do
Meio Ambiente”

LUCIELE APARECIDA SCHEIDT

Plantando o Futuro vem a
anos fortalecendo a economia das pequenas propriedades rurais do nosso
município”, enfatiza.
“Para receber as mudas, o produtor precisa
passar por um cadastramento realizado na Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, deixando
o processo mais organizado”, explica Luciele.

que possibilita uma renda
a mais”, ressalta.
Em novembro de 2021,
a Prefeitura já havia entregado 14,5 mil mudas
de Pinus e 29 mil mudas
de Eucalipto, para 49 produtores do município.
Naquele momento, cada
produtor podia pegar até
1000 mudas de cada uma
das plantas.

INÁCIO MARTINS

Unidade do SAMU é inaugurada
e amplia atendimentos na Saúde
Base está localizada
na Rua Afonso Pena,
nº 734, ao lado do
Pronto Atendimento
Municipal, e a
população pode
acionar o socorro
através do número
192

Na quinta-feira (31), inaugurou uma base do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Inácio Martins.
A unidade terá à disposição da
população dez profissionais
preparados para atendimentos de emergência, assim
como uma estrutura fixa e
ambulância adequadaspara
o trabalho dos socorristas. O
SAMU está localizado na Rua
Afonso Pena, 734, ao lado do
Pronto Atendimento Municipal.
Em caso de emergência, a
população pode acionar o serviço, a partir do dia 1º de abril,
pelo número 192. A unidade é
a 17ª base implantada no Paraná e, a partir de agora, essa
será 32ª ambulância em circulação pelas ruas do estado.
Com a inauguração em Inácio
Martins, conclui-se a meta de
implantação dos SAMU’s nos
Campos Gerais.
O prefeito de Inácio Martins, Junior Benato, ressaltou
a importância em salvar vidas

Nilton Pabis

AMANDA BORGES

Unidade é a 17ª base implantada no Paraná e essa será 32ª ambulância em circulação no estado
e ter ao alcance de toda a população um instrumento ágil
de socorro como o SAMU, “que
atende tanto por terra, com
as ambulâncias, como pelo
ar, através dos helicópteros”,
afirma. Além disso, Junior
diz que a grande responsável
pela prontidão no trabalho “é
a equipe que está à frente do
atendimento, que precisa ser
valorizada”. Ainda, agradeceu
a todos que se empenharam
para a inauguração da unidade.
De acordo com a secretária
de Saúde de Inácio Martins,
Sandra Aparecida Daniel,
a base será essencial para
a prestação ágil de serviços
em saúde no município. “Eu
acredito que com a equipe do
SAMU aqui no nosso município, o nosso serviço de saúde
terá muito mais qualidade e

rapidez, já que as situações de
urgência e emergência serão
atendidas por essa equipe”,
pontua.
Da mesma maneira, Sandra conta que a prontidão no
atendimento só será possível
graças as eficazes instalações
da base e os profissionais
capacitados que atuarão no
SAMU, assim como pontuou
Junior. De acordo com ela, a
unidade está equipada com
dormitório, área de descanso, banheiros, expurgo e almoxarifado. O refeitório e
a área de desinfecção serão
compartilhados com o Pronto
Atendimento.Com relação
aos profissionais, serão cinco
condutores, capacitados com
o curso de socorrista, e cinco
técnicos em enfermagem.
Na ocasião, o vice-prefeito,
Cleverson Perussolo, agrade-

ceu o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo prefeito
Junior Benato e todo o esforço
que está sendo realizado. Além
de Perussolo, o presidente da
Câmara de Vereadores, Élcio
Wszolek, também parabenizou os trabalhos da equipe, e
afirma: “salvar uma vida não
tem preço”.
Além das autoridades de
Inácio Martins, também estiveram presentes prefeitos
dos municípios vizinhos, parabenizando e reforçando a
efetividade do atendimento
do SAMU. O prefeito Celso
Kubaski, de Imbituva, por
exemplo, testemunha que no
mesmo dia da inauguração
do SAMU em Imbituva, a vida
de uma pessoa foi salva pela
equipe após a notificação de
uma ocorrência.
De encontro com o que

compartilhou Kubaski, Leandro Jasinsnki, prefeito de Rio
Azul, conta que no município
o atendimento de urgência
tem sido altamente eficiente.
De acordo com ele, a agilidade
da ambulância ou, em casos
mais graves, da aeronave é o
diferencial no momento de
salvar uma vida.
Da mesma maneira, a prefeita de Fernandes Pinheiro,
Cleonice Schuck, ressaltou
que a conquista do SAMU é um
trabalho de todos os prefeitos para melhorar a vida dos
cidadãos. Cleonice considera
a instalação de tantas bases
no estado uma grande marca
do governo Ratinho Junior.
“Estes investimentos fazem a
diferença na vida do cidadão”,
finaliza.
Além das autoridades regionais, também estiveram
presentes Celso Specht, representando o deputado Artagão
Junior, e José Brustolin Neto,
representando o secretário
Sandro Alex.

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

Irati terá Ambulatório Médico de
Especialidades no valor de R$ 13 mi
Estrutura terá cerca
de 22 consultórios
e sete salas de
exames, incluindo
radiologia

O Governo do Paraná,
por meio da Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa),
anunciou na quarta-feira (30) a construção de
nove novos Ambulatórios
Médicos de Especialidades (AMEs), entre eles um
em Irati. A obra custará
R$ 13.099 milhões e o valor
integral foi viabilizado pelos cofres estaduais, mas o
terreno onde será instalado o novo AME foi cedido
pela Prefeitura de Irati. A
estrutura terá cerca de 22
consultórios e sete salas
de exames, incluindo radiologia.
A obra faz parte de vários projetos que estão
sendo desenvolvidos, por
iniciativa do Governo do
Estado, que possibilitarão

Albari Rosa/SESA

AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES
DA AEN

O local também servirá de sede para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, presidido pela Cleonice Schuck

a ampliação na oferta de
serviços de atendimento
aos usuários da rede de
saúde pública nas diferentes linhas de cuidado prioritárias, como materno infantil, idoso, hipertensão,
diabetes e saúde mental.
“Enxugamos a máquina
pública com a missão de
investir onde a população
mais precisa e estamos
cumprindo essa proposta

ao lado do secretário Beto
Preto. Com mais esse investimento, viabilizamos
a regionalização, levando
atendimento multiprofissional de qualidade para
mais nove regiões de saúde
do Paraná”, disse o vice-governador do Paraná,
Darci Piana.
De acordo com o secretário, o objetivo é fazer com
que os usuários do Sistema

Único de Saúde (SUS) possam receber atendimento
especializado em diversas
áreas da saúde, sem se deslocar por longas distâncias.
“O Governo do Estado tem
se dedicado a encurtar
distâncias, serão várias
unidades em todo o Paraná
que irão possibilitar a ampliação de serviços públicos
de qualidade em diferentes
áreas médicas, tudo isso

próximo à casa do usuário,
que não precisará viajar
por grandes distâncias para
receber atendimento especializado”, explicou.
Em Irati, além de todos
os atendimentos, o local
também servirá de sede
para o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS/
AMCESPAR). “Vem para
agregar a qualidade no
atendimento em saúde da
nossa população regional.
Estamos muito felizes com
essa conquista, em um terreno doado pela Prefeitura
de Irati para o Estado do
Paraná, e agora retornando
em recursos para a construção desta obra”, afirma
Cleonice Schuck, presidente do Consórcio e prefeita
de Fernandes Pinheiro.
De acordo com Cleonice,
o novo espaço terá um local
para a parte administrativa, os consultórios para
atendimentos diversos e o
Centro De Especialidades
Odontológicas (CEO). O CEO
poderá atender o dobro de
pessoas que atualmente, já
que disponibilizará à população o dobro de cadeiras,
passando de quatro para
oito.

PARANÁ

Símbolos do autismo e deficiências
podem ser incluídos no RG pela internet
O serviço é acessível
a todas as pessoas
que já tenham o
documento no
Paraná e está
disponível na 2ª Via
Fácil

fevereiro do ano seguinte.
Agora, ela vê como vantajosa
a possibilidade de atualizar
pela internet o documento
de Oliver, 7 anos. “Isso facilita
demais, pois para eles é muito
estressante estar em locais
que não conhecem e com
pessoas tocando neles”, disse.

diferente. Percebo que ele
fica incomodado quando se
desorganiza ou tem uma crise
em público e as pessoas ficam
olhando. Tudo isso pode ser
evitado com o serviço online”,
destacou.
O coordenador estadual
da Associação Brasileira de

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) oferece de forma online a inclusão do símbolo de
representação da comunidade autista na carteira de
identidade (RG). O serviço é
acessível a todas as pessoas
que já tenham o documento
no Paraná e está disponível
na 2ª Via Fácil através do site
www.policiacivil.pr.gov.br,
na aba “documentos”. Símbolos de deficiência auditiva,
visual, física e intelectual
também poderão ser inseridos nesse serviço.
O diretor do Instituto de
Identificação do Paraná, Marcus Michelotto, afirma que o

PCPR

AEN

PCPR oferece inclusão de símbolos do autismo e deficiências
serviço era muito demandado por esse público. “Agora,
quem já tem RG no Paraná
não precisa mais levar o filho
com autismo ao posto de
identificação, assim como
pessoas com deficiência também podem ser poupadas do
atendimento presencial”, diz.
O laço colorido representativo para as pessoas com
Transtorno do Espectro Au-

2ª VIA
Pessoas com autismo precisam anexar a comprovação
do transtorno no momento de pedir a 2ª Via Fácil. Antes
de iniciar o processo pelo site, é importante que o cidadão
tenha todas as imagens no celular ou computador para
poder anexá-las quando o sistema pedir.

tista (TEA) é um dos símbolos
possíveis de serem inseridos
no RG. A inserção facilita a
vida desses cidadãos, que
costumam precisar comprovar TEA nas atividades
cotidianas.
Observações de saúde sobre doenças, deficiência e
tipagem sanguínea também
podem ser incluídas no RG,
além de outros documentos
de uso cotidiano do cidadão.
A fisioterapeuta Elisa OlssonFelchner, 44 anos, fez
a primeira via da carteira
de identidade do filho com
autismo em 2019, mas na
época não foi feita a inclusão
do símbolo de TEA, porque o
serviço só iniciou em 19 de

“Agora, quem já tem RG no Paraná não
precisa mais levar o filho com autismo ao
posto de identificação, assim como pessoas
com deficiência também podem ser poupadas do atendimento presencial”

MARCUS MICHELOTTO

A arquiteta Veridiana
Dasko Taborda, 47, tem um
filho autista, o Pedro, de 10
anos, e confirma a importância do serviço público online.
“O serviço online sempre é
um facilitador para famílias
de autista e para os autistas. Evita a espera, filas e o
estresse ao fazer algo muito

Pessoas Autistas, Fulvio Pacheco, afirma que inserir o
símbolo do autismo na carteira de identidade garante
acessibilidade a esse público.
“Nós já temos a carteirinha
estadual para uso em estabelecimentos, mas ter a carteira
de identidade com o símbolo
garante o uso em qualquer
lugar do país”.
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MUDANÇA

0800 para antigas rodovias do Anel de
Integração começa a valer na região
Lote 4 inclui a
BR-277, que antes
era atendida pela
Caminhos do
Paraná

Guincho e veículos de operação rodoviária do DER/PR, que passarão a atender a região
Estado e completamente
g ra t u i t o . A s c h a m a d a s

apoio necessário, disponível 24 horas por dia, 7 dias

CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros vai atuar no atendimento aos acidentes nas rodovias, no
telefone 193. Na região de Irati, em um trecho da BR-277, será feito pelo 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Irati. A comandante, Capitã Carla Spak, explica
que os bombeiros já auxiliam em acidentes nas estradas e, para esta mudança, já
estavam sendo planejadas as escalas extra jornada dos bombeiros em Irati.
Desta forma, além do efetivo do Subgrupamento, três bombeiros vêm da cidade
de São José dos Pinhais, agora compõe a guarnição em relação aos atendimentos.
“A partir desta sexta-feira (1º), qualquer acidente, qualquer situação na rodovia
da BR-277 é preciso ligar no 193. Nós faremos as triagens no entorno de toda a BR”,
disse a Capitã.
No decorrer do tempo, se for necessário, será solicitado mais apoio para que
mais bombeiros façam parte da escala extra em Irati, pois a Capitã acredita que os
serviços podem aumentar. Em 2020, por exemplo, o Corpo de Bombeiros do Paraná
atendeu cinco mil ocorrências em apoio aos pedágios, agora, com mais esta demanda,
a quantidade será maior.
Mas Carla frisa que este é um serviço incluso no trabalho da corporação, e não
vai interferir na atuação do Corpo de Bombeiros nos municípios. “As cidades não
ficarão desassistidas. Nossa missão é constitucional, é a o atendimento da população
dos municípios, dos acidentes, claro que estaremos sempre preparados, e quando
não, vamos solicitar um apoio maior em relação a essas escalas que estão sendo preparadas para as rodovias”, comenta a comandante. Ainda, a capitã faz um alerta à
população que trafega pela BR 277, para que em casos de acidente, ou se ver um na
estrada, ligue para o telefone 193.
serão recebidas pelo Centro de Operações Integradas (COI) do DER/PR, que
conta com uma e quipe
treinada para prestar o

DER/PR

carga, animais na pista,
materiais na pista, buraco
no pavimento, entre outros. O telefone é válido
para todas as regiões do

Nº para o atendimento nas rodovias federais do antigo Anel de Integração

por semana, inclusive em
feriados.
O alcance do 0800 é
“basicamente onde havia pedágio”, resume o
diretor-geral do DER/
PR, Fernando Furiatti. “O
mesmo atendimento que
era prestado pelas concessionárias de pedágio é
prestado pelo Governo do
Estado de forma gratuita”, destacou.
Em nota, o DER/PR comunicou que o encerramento de contrato com a
concessionária já estava
previsto, e por isso fez a
licitação e contratação
antecipada para que os
usuários do lote 4 do antigo anel de integração,
que engloba a região, não
fiquem sem atendimento.
São 405,9 quilômetros,
incluindo a BR-373 (de

Ponta Grossa ao Relógio),
BR-277 (entre Guarapuava
e São Luiz do Purunã), PR427 (Lapa), BR-476 (Araucária) e PR-438 (Teixeira
Soares).
“ I s s o va i g a r a n t i r a
presença de guincho mecânico, inspeção de tráfego, apoio ao Corpo de
Bombeiros e atendimento
a incidentes com animais
soltos na pista em todas
as rodovias estaduais e
federais, que antes eram
concedidas à iniciativa
privada”, informa o documento.
Com isso, o DER/PR
passa a oferecer os serviços em todas as rodovias
dos antigos lotes 2 (Via-

Amanda Borges

A concessionária Caminhos do Paraná encerrou todos os serviços de
atendimento ao usuário,
no dia 31 de março. Após
esta data, no dia 1º de
abril, esta sexta-feira, os
serviços e atendimentos
nas rodovias do anel de
integração da região serão de responsabilidade
do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), e os usuários deverão utilizar o
número 0800-400-0404.
Neste número as pessoas poderão solicitar os
serviços para casos de acidentes, pane, quedas de

DER/PR

JAQUELINE LOPES E ASSESSORIAS

par), lote 3 (EcoCataratas),
lote 4 (Caminhos do Paraná), lote 5 (Rodonorte)
e lote 6 (Ecovia). No caso
do lote 1, a concessionária
permanece realizando os
atendimentos, graças a
um acordo judicial firmado com o DER/PR.
PRF
Os atendimentos prestados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuam iguais, no telefone
191. Não há alteração com
a saída da concessionária, visto que já há novos
serviços a partir do dia 1º
de abril.
ENCERAMENTO DE
ACORDO
A Caminhos do Paraná
S/A atuou por 25 anos
e m I ra t i , e e n c e r r o u o
contrato em novembro
do ano passado. Depois
deste período, um acordo
vigorou desde então, com
a homologação da Justiça
Federal, o que permitiu
a continuidade das remoções com guinchos e
ambulâncias em caso de
acidentes e incidentes.
Com o término do período acordado, cessarão os
atendimentos.
Nestes quatro meses, a
concessionária informou
que mais de 1800 atendimentos foram realizados
nas rodovias principais
que compõem o Lote 04 do
Anel de Integração. Se for
mantida a tendência, esse
número deve ultrapassar
os 2.600 atendimentos
quando forem totalizados
os dados de março, que
devem ser finalizados em
breve.

População deve ficar atenta ao número para atendimento
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FESTIVIDADES

Mais de 1200 mulheres participam
de evento especial em Rio Azul
Atividades
aconteceram no
dia 25 de março,
e teve a presença
da primeira-dama
do estado, Luciana
Saito Massa,
deputada Leandre
Dal Ponte e prefeita
Cleonice Schuck

Dia especial reuniu mais de 1200 mulheres do município no Centro de Eventos Martins e teve várias atividades para elas

Equipe da Secretária de Saúde de Rio Azul promoveu o evento
para informar sobre as terapias alternativas disponíveis
e gratuitas no município.
O evento teve a participação da primeira-dama do

história e mostrar o quanto
cada uma delas podem ser
protagonistas das sua vida,
das próprias escolhas e vontades”, disse.

“Foi uma noite agradável, de cuidado
com a saúde, de palestras. Uma noite
para mostrar para elas que juntas
somos mais fortes”.

SECRETÁRIA CRISTIANA MARIA SCHUVAIDAK

Paraná, Luciana Saito Massa.
Ela destacou que este foi um
momento importante para
as mulheres e ver elas unidas
traz mais força. “O povo do

A deputada Leandre Dal
Ponte também destaca essa
união das mulheres e que
muitas são as que inspiram
as outras, e pede mais repre-

sentatividade na Câmara de
Deputados. “O evento foi
lindo. É muito importante
fazer esse tipo de celebração,
porque, assim, as mulheres
vão se motivando a participar.
O meu serviço é servir vocês.
Espero que cada vez mais
mulheres, não se inspirem
em mim como pessoa, mas
tenham a iniciativa de entrar
para a política, de poder fazer
a diferença na vida das pessoas, poder mudar a história”,
comenta a parlamentar.
O cuidado com as mulheres é uma pauta no município,
e o prefeito Leandro Jasinski
comenta que foi mais um
evento para mostrar a força
delas. “Foi muito bom, teve a
participação em massa das
mulheres do nosso município,
principalmente do interior. É
um lindo dia em homenagem
às mulheres. Foi um noite festiva com várias atrações, tudo
organizado pela equipe da
Saúde, fazendo as mulheres
terem uma noite mais divertida e mais amorosa, como
elas merecem”, destaca. A
Prefeitura disponibilizou ônibus nas comunidades rurais
para as mulheres poderem
aproveitar a noite.
Para a secretária de Saúde
de Rio Azul, Cristiana Maria
Schuvaidak, a noite superou as expectativas. “Foi um
evento muito especial, com
uma grande participação das
mulheres de Rio Azul e região.
Foi um evento voltado para
a saúde, mas também para
mostrar que elas podem mais
no dia a dia. Foi muito positivo, é sinal que as mulheres
atenderam nosso pedido para

participar. Estou feliz e emocionada pela grande participação, e só posso agradecer
a todos que estiveram aqui”,
agradece a secretária.
Outras ações também estavam disponíveis no Centro
de Eventos, como os estandes
do CREAS e da Procuradoria
da Mulher. Teve distribuição de folder informativo,
atendimento às mulheres e
esclarecimento de dúvidas.
“No meu discurso foquei
mais na violência contra a
mulher, que é um trabalho

para as mulheres, além das
suculentas distribuídas. No
final, Luana Fernandes Martins levou o maior prêmio:
uma bicicleta nova para casa.
OUTROS SERVIÇOS
PARA AS MULHERES
Outras ações estão sendo
feitas em Rio Azul para atender as mulheres, como um
Centro de Saúde da Mulher,
que está em fase de projeto,
a disponibilização do DIU
pelo SUS, inclusão de absorventes nas cestas básicas
distribuídas, além de outros

Valdelino Pontes

interior é muito acolhedor,
e gosto de estar próxima das
pessoas, ter esse contato, acho
que é algo que não tem preço,
para sentir exatamente o que
as pessoas querem. E estar em
um evento que é em comemoração ao Dia da Mulher, com
mais de mil mulheres, é algo
impagável, e vir aqui e contar
um pouco da minha própria

Valdelino Pontes

A noite do dia 25 de março
foi especial em Rio Azul, com
um evento dedicado as mulheres, e mais de 1300 participam
das atividades preparadas
para elas. O Centro de Eventos Martins lotou e também
contou com a presença da
primeira-dama do estado, Luciana Saito Massa, deputada
Leandre Dal Ponte e prefeita
Cleonice Schuck.
As atividades foram preparadas pela Secretaria de
Saúde, e teve como tema “Mulheres que inspiram”, quatro pessoas palestraram no
evento e contaram sobre as
trajetórias. Depois, foi a vez do
teatro preparado pela equipe

Valdelino Pontes

JAQUELINE LOPES

Primeira-dama do estado tirou fotos com a população de Rio Azul
que estamos fazendo no município direcionado a isso. E
o evento superou as nossas
expectativas. É muito gratificante”, enfatiza a secretária
de Assistência Social de Rio
Azul e primeira-dama, Ghessi
Bucco Jasinski.
A noite foi cheia de surpresas com sorteio de brindes

investimentos. “A mulher
tem um papel importante na
nossa gestão. Ficamos muito
felizes com essa união que
está acontecendo na nossa
administração, e a população
tem aprovado esse trabalho
que tem surgido muito efeito
positivo”, finaliza o prefeito
Leandro.
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REAJUSTE

Prefeitura concede reajuste salarial de
33,24% para professores do município
O reajuste vai ser
fixo na tabela de
aposentadoria dos
professores

A partir do mês de abril,
os professores da rede municipal de ensino, em Irati,
terão um reajuste no piso
salarial de 33,24% na tabela
da aposentadoria. Em 2021,
o salário para a carga horária de 40h semanais era de
R$ 2.886,24 e com o reajuste
passa a ser R$ 3.845,63. Para
20h semanais, o salário passa
a ser, aproximadamente, R$
1.922,80.
No fim do mês de janeiro,
o Governo Federal, através
do Twitter do presidente
Jair Bolsonaro e pronunciamento público da promotoria, anunciou a portaria do
aumento de 33,24% no piso
salarial dos professores da
educação básica da rede
pública. O reajuste foi feito
através de números da Cota
Aluno do Fundeb.
A Amcespar fez um pronunciamento com orientações da Associação de Municípios do Paraná (AMP) e da
Confederação Nacional de

Secom

ESTHER KREMER

Reunião aconteceu com membros da Sec. de Educação, SISMI e Conselho Municipal de Educação
Municípios (CNM) para que
os municípios esperassem
uma lei especifica para realizar o reajuste. Mas, em Irati,
após negociações com o prefeito e outras autoridades, o
aumento foi concedido.
O acordo foi feito como
forma de chegar ao valor proposto pelo projeto de lei do
Governo Federal. 11% é o reajuste de todos os funcionários e o restante, apenas para
os professores, foi concedido
pela Prefeitura por meio de

tratativas com autoridades
da pasta da Educação.
O prefeito, Jorge Derbli,
comentou sobre o reajuste
e disse estar contente com
a decisão que o município
tomou. "É uma grande satisfação podermos anunciar
este reajuste para os nossos
professores que são tão comprometidos com a educação
de nosso município. Esta
é uma forma que temos de
valorizar a profissão que dá
origem a todas as outras,

então, nada mais justo do que
conversamos com a classe,
entendermos suas necessidades e sua importância
para a formação do cidadão”,
disse o prefeito.
A secretária de Educação,
Jandira Terezinha Girardi,
disse que para chegarem

definitivamente a um acordo
houveram diversas conversas e reuniões juntamente
com o Sindicato dos Servidores Públicos de Irati e com o
Conselho Municipal. “É com
muita alegria que eu falo que
a gente obteve, por parte do
prefeito, da vice e de toda a
administração, este reajuste
no salário dos professores.
Tivemos muita conversa
com todos os envolvidos e foi
uma boa forma de resolver a
situação”, disse.
A vice-presidente do Sindicado, Rosangela Likes, explica que para chegar ao
valor de 33,24%, algumas
medidas foram necessárias
e uma delas foi diminuir 25%
da gratificação de diretoras
e coordenadoras de escolas
e CMEI’s. “Nós negociamos
bastante com o prefeito e foi
feito esta proposta para que
todos tivessem o aumento na
tabela. A decisão foi unânime, todos aceitaram porque
este valor vai para a nossa
aposentadoria e o valor da
gratificação não”, finaliza a
vice-presidente.

“Colocar recurso na Educação não é gasto a
mais para os cofres públicos, é investimento
no futuro"

JORGE DERBLI

PROGRESSO

Alunos dos colégios Cívico-Militares
da região recebem Uniformes de Gala
Assessor da Casa
Civil do Estado
do Paraná, Junior
Rodacoski, prestigiou
a cerimônia
Na quinta-feira (24), no
Colégio Estadual Duque de
Caxias, em Irati ocorreu a
entrega dos Uniformes de
Gala para os alunos das escolas Cívico-Militares das
cidades da região. Autoridades municipais e estaduais
prestigiaram o evento, entre
eles o assessor da Casa Civil
do Estado do Paraná, Junior
Rodacoski, em nome do Governador Ratinho Junior.
“Eu gostaria de ter a oportunidade que vocês estão
tendo, de estar numa escola
cívico-militar. Esse impacto
vocês só vão sentir de verdade quando vocês tiverem a
minha idade”, afirmou o assessor para os estudantes ali
presentes. Ainda, Rodacoski
reforça que o Governador do
Estado tem a educação como
um dos eixos cruciais e indispensáveis para seu mandato.
No mesmo sentido, o Prefeito de Irati, Jorge Derbli,

Nilton Pabis

AMANDA BORGES

Solenidade de entrega ocorreu na quinta-feira (24), no Colégio Estadual Duque de Caxias, em Irati
considera as escolas “um
avanço espetacular na educação do Estado do Paraná.
Realmente, a educação quando somada com a disciplina, o
respeito, o civismo, o respeito
ao hino, a bandeira, é transformadora. Isso vocês vão
levar para sempre”, afirmou.
Sobre os uniformes, Jorge
diz que ao desfilarem com os
trajes pelas ruas das cidades,
“com certeza vão despertar
em muitos alunos a vontade
de vir estudar e colocar essa
farda”. Por fim, o prefeito
ainda parabenizou toda a
organização das escolas.
Além de Derbli, também

esteve presente o Prefeito de
Inácio Martins e Presidente
da Amcespar, Junior Benato,
dizendo que apoia, por experiência própria, a carreira
militar dos estudantes do
Colégio. De acordo com ele,
seu tempo como militar foi o
melhor período de sua vida,
e recomenda fortemente que
os alunos perseverem nessa
escolha.
A Prefeita Cleonice Schuck, de Fernandes Pinheiro,
está de acordo com os conselhos de Junior. “Muito me
alegra e me anima, ver a nossa região com esse modelo de
educação”, afirma. Cleonice

também parabenizou a família e os estudantes que optaram pelos Colégios Militares.
Ainda, o Professor Marcelo
Komar, chefe do Núcleo de

Educação de Irati, diz que
“hoje só temos a agradecer
a essas pessoas que estão
aqui, nossos amigos, todos os
prefeitos que eu represento,
enquanto chefe do Núcleo”.
Komar também afirmou que
toda a equipe do Núcleo realiza o trabalho da melhor
maneira, sempre pensando
nos estudantes que o Núcleo
atende.
Da mesma maneira, o Valdir do Prado, militar, afirma
que “por onde andamos, nós
sempre tratamos que os pilares de uma sociedade estão
na Educação, Segurança e
Saúde, e nós aqui hoje temos
a oportunidade de fazer parte
desses pilares”. Além disso,
ele também afirma que o
objetivo é cumprir o lema
das escolas cívico-militares:
“disciplina e respeito”.

FOLHA

Irati, 01 de Abril de 2022 CIDADES

9

TEIXEIRA SOARES

Município realizará obra de R$ 3.9 mi
para reforma e ampliação do Hospital
Do valor total,
R$ 3 mi foram
disponibilizados pelo
governo estadual
e R$ 934 mil serão
aplicados a partir
de investimentos
municipais

Na quarta-feira (30), a
cidade de Teixeira Soares recebeu formalmente R$ 3 milhões destinados a reforma e
ampliação da Associação dos
Amigos do Hospital de Teixeira Soares. Além desse valor,
também serão aplicados na
obra R$ 934 mil em recursos
da própria Prefeitura, totalizando R$ 3.934 milhões
investidos.O convênio que
viabilizou a verba foi assinado pelo prefeito Lula Thomaz,
por intermédio do Governo
Estadual, representado na
ocasião pelos secretário de
Saúde Beto Preto e deputado
Alexandre Curi.
“Essa data ficou marcada
para a história de Teixeira
Soares, em que o município
celebrou um convênio com o
Governo do Estado no valor
de R$ 3,9 milhões, para am-

Albari Rosa/ SESA

AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA
ASSESSORIA MUNICIPAL

Na foto, representantes municipais, o Secretário de Saúde Beto Preto e o Deputado Alexandre Curi
pliação e reforma do nosso
hospital”, comemora Lula.
Além disso, de acordo com o
prefeito, o local deverá proporcionar mais segurança
e conforto para a população
que depende dos serviços do
hospital, assim como para os
profissionais que tiram dali
o seu sustento. Portanto, “a
saúde é colocada como foco
principal, cuidando e dando
o melhor que pode ser oferecido”, conclui.
Assim como Lula, o presidente do Hospital, Rodrigo
Wagner, afirma que as adequações na estrutura servirão como um dos caminhos
para aproximar-se cada vez
mais de um atendimento

VANDERLEI KAWA OFS E ALACS
Caríssimos!
O Apostolo São
Paulo tem muito do místico, do apaixonado, daquele que se deixa fascinar
pelo Amado Jesus. Depois
que encontrou Cristo no
caminho de Damasco,
depois que o Ressuscitado
foi se aproximando dele
e embebendo sua vida, o
Apóstolo não podia mais
viver sem Ele. Para seguir Cristo,
não pode ser
OUTDOOR
apenas pela adesão a uma
doutrina. Os que são de
Cristo se deixam tocar por
sua pessoa. Cristo não é
um personagem do pas-

completamente humanizado, assim como prega um dos
pilares do Sistema Único de
Saúde (SUS)."Com a reforma,
teremos uma recepção mais
humanizada e entrada para
Pronto Socorro separadas,
onde hoje se encontram juntas, enfermarias com mais
leitos e mais completas, onde
hoje só vemos em atendimentos particulares e de
grandes hospitais", explica
Wagner.
As obras do hospital vêm
de encontro com o PlanificaSUS, projeto que tem como
objetivo o fortalecimento
da Rede de Atenção à Saúde
(RAS), através da Planificação
da Atenção à Saúde (PAS),

apoiando a equipe técnica
das Secretarias Estaduais e
Municipais. Por conta disso,
Teixeira Soares foi selecionada pelo Governo do Estado
para ser a unidade vitrine do
Paraná. Em virtude da oportunidade, as unidades de saúde foram contempladas com
melhorias e equipamentos.
Com relação aos planos
para o município, o secretário de Saúde, Amauri Klossowski, explica que “o projeto
foi desenhado junto ao Governo do Estado, visando o
cuidado do idoso, reforma e
ampliação do hospital, uma
nova ala com administração,
recepção, salas de emergência e todos os setores serão

reformados ou ampliados,
gerando conforto, agilidade
e qualidade”. Além disso,
ele reforça que o objetivo
dos governantes estaduais é
que a cidade seja referência
na prestação de serviços
em saúde, especialmente se
tratando do atendimento a
terceira idade.
Reconhecendo a relevância das novas obras, não só
para os teixeirasoarense, mas
também para toda a região,
a presidente do Consórcio
Intermunicipal de Saúde
(CIS/AMCESPAR) e prefeita
de Fernandes Pinheiro, Cleonice Schuck, parabeniza
o município. “Em nome do
Consórcio Intermunicipal
de Saúde da nossa região
da AMCESPAR, parabenizo
Teixeira Soares por esse
empenho”, afirma Cleonice
em vídeo.
Representando o município, no evento de formalização do convênio, além
do prefeito Lula Thomaz,
estiveram presentes a vice-prefeita, Juliana Belinoski;
os vereadores Claudinei de
Souza e Gerônimo Tasior; o
secretário de Saúde, Amauri Klossowski; o presidente
da Associação Amigos do
Hospital de Teixeira Soares,
Rodrigo Wagner; e o contador do hospital, Cleber
Ávila.

PAZ E BEM
CONVERTER-SE PARA CRISTO

sado, como muitos pregam
nas mídias sociais de hoje,
mas alguém que vive hoje,
que está em nosso meio.
Ele se faz presente na vida
das comunidades de fé.
Manifesta-se nas escrituras que são proclamadas.
Revela-se no segredo da
oração. Manifesta-se no
rosto, no olhar e semblante,
no jeito de acolher as pessoas, de querer bem nossos
irmãos, até mesmo aqueles
desprezados pela sociedade. Infelizmente, algumas
instituições religiosas, até
mesmo nossas Igrejas, vivem muito o radicalismo,

ficam exigentes demais
em cima de leis e normas.
Assim, esquecem do lado
espiritual e acolhedor, de
ouvir os sofrimentos e os
problemas das pessoas que
passam necessidades extremas. Sabemos que a função da Igreja, sacerdotes
e leigos é de evangelizar,
mas não podemos esquecer do gesto fraterno que é
também o social. Por isso,
devemos praticar a caridade, o perdão, proporcionar
uma vida digna aqueles
que sofrem, e Cristo veio
justamente para essas pessoas menos favorecidas.

Felizmente a nossa Igreja
tem pessoas que buscam
a santidade, palavra esta
esquecida por muitos, falam até que é coisa para
santos, e na verdade não é,
é para todos nós, Jesus deseja que todos nós sejamos
santos. Os que tocam e se
deixam levar pela força de
Cristo vivem de maneira
diferente dos outros, os que
se apaixonam de verdade
levam uma vida de modo
diferente. Os apaixonados
por Cristo procuram ter os
mesmos sentimentos que
Jesus tinha, temos muitos
exemplos na nossa Igreja

Católica: São Francisco de
Assis, São Vicente, Madre
Tereza, Irmã Dulce e tantos outros que deixaram
exemplos deste amor a
Cristo. Enfim, na vida
do apaixonado por Cristo
tudo é transformado. O
apostolo Paulo tem razão
em dizer: “Eu vivo, mas já
não sou eu, é Cristo que
vive em mim”. Reflita comigo, será que minha vida
presente, eu a vivo pela fé
no Filho de Deus, que me
amou e se entregou por
mim? Reflita neste tempo
quaresmal e de conversão.
PAZ E BEM!
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ALERGIA

Vacinas para alergia: Tudo que você
precisa saber sobre a imunoterapia
A imunoterapia
pode ser indicada
para pessoas
sensíveis aos ácaros
da poeira doméstica,
pólens, fungos e
venenos de insetos

A imunoterapia com alérgenos, também chamada de
vacina para alergia, é uma forma de tratamento utilizada há
mais de 50 anos com o objetivo
de diminuir a sensibilidade de
pessoas que se tornaram alérgicas a determinadas substâncias. O tratamento consiste na
aplicação de alérgeno ao qual
o paciente é sensível em doses
crescentes por um período
de tempo que é variável (1 a 3
anos). A imunoterapia induz
uma série de alterações na
resposta imune que estão
associadas à melhora clínica.
QUAL O OBJETIVO DA
IMUNOTERAPIA?
A imunoterapia procura
reduzir o grau de sensibilização (nível de anticorpos
IgE e da reação nos tecidos)
impedindo reações alérgicas
imediatas graves – como a
anafilaxia – e, também, interferir na inflamação característica das condições alérgicas
de longa evolução observadas
na rinite alérgica e na asma
brônquica.
QUANDO A
IMUNOTERAPIA PODE
SER INDICADA?
A imunoterapia pode ser
indicada para pessoas sensíveis aos ácaros da poeira
doméstica, pólens, fungos e
venenos de insetos (abelhas,
vespas, marimbondos e formigas). De modo geral, a sensibilização a estes alérgenos está
associada a manifestações
respiratórias (rinite e asma)
e a reações graves, como a
anafilaxia por picada de insetos. Não existe indicação de
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O método mais utilizado de aplicação de imunoterapia é através de injeções subcutâneas
imunoterapia para alergia a
alimentos e para os quadros
de alergia por contato.
A indicação da imunoterapia deve ser fundamentada:
• Na comprovação da sensibilização (presença de anticorpos IgE para os alérgenos);
• Na avaliação da importância da alergia no quadro
clínico do paciente;
• Na disponibilidade do
alérgeno para o tratamento.
QUAIS OS BENEFÍCIOS
DA IMUNOTERAPIA?
A modificação da resposta
imune do paciente alérgico é
o ponto de capital interesse da
imunoterapia. Muitos estudos
demonstram a eficácia da
imunoterapia com alérgenos
na rinite, na asma e nos quadros de alergia a veneno de
insetos.
As vacinas para alergia

provocam diminuição dos
sintomas de rinite e asma,
com melhora perceptível na
qualidade de vida da pessoa
alérgica. Em pacientes com rinite existem estudos demonstrando que a imunoterapia
pode prevenir o surgimento
de sensibilização para outros
alérgenos e também impedir a
evolução de rinite para asma.
POR QUE FAZER
IMUNOTERAPIA?
A sensibilização (formação
de anticorpos IgE) para alérgenos do ambiente é fenômeno
duradouro. É difícil controlar totalmente a exposição a
alérgenos ambientais. Desta
forma, a continuação do contato determina a perpetuação
da reação imune nos tecidos
(mucosa nasal, conjuntivas,
brônquios).
A Organização Mundial

da Saúde (OMS), em relatório
elaborado por especialistas
internacionais, endossou o
emprego das vacinas com
alérgenos:
• Em pacientes que apresentam reações graves (anafiláticas) a insetos (abelhas,
vespas, marimbondos e formigas);
• Nos indivíduos sensíveis
a alérgenos ambientais que
apresentem manifestações
clínicas, como rinite, asma,
conjuntivite, etc.
QUAL A MELHOR
FORMA DE APLICAÇÃO
DE IMUNOTERAPIA?
O método mais utilizado de
aplicação de imunoterapia é
através de injeções subcutâneas. Estudos recentes com vacinas orais têm demonstrado
efeito similar às preparações
injetáveis. É necessário alertar
que as vacinas com alérge-

nos não são disponíveis em
farmácias. A pessoa alérgica
somente tem acesso a esta forma de tratamento através de
indicação e orientação médica
detalhada.
QUEM DEVE ORIENTAR
A IMUNOTERAPIA?
Para fazer a orientação
adequada de imunoterapia o
médico deve estar familiarizado com alérgenos relevantes na região e com métodos
apropriados de diagnóstico.
A escolha do (s) alérgeno(s)
para imunoterapia deve ser
baseada na identificação da
presença de anticorpos IgE
específicos (através de testes
cutâneos, preferencialmente)
para alérgenos ambientais
de importância na região. As
alergias respiratórias no Brasil
estão associadas à sensibilização aos ácaros da poeira
doméstica, principalmente.
EXISTEM
CONTRAINDICAÇÕES À
IMUNOTERAPIA?
Em pacientes que também
sofram de asma é necessária
cautela ainda maior, uma vez
que apresentam maior risco
de desenvolver reações.
A imunoterapia é contraindicada em pacientes com
doença coronariana, em pessoas que usem determinado
grupo de anti-hipertensivo
(betabloqueadores) ou que
sofram de outras doenças
do sistema imunológico, tais
como imunodeficiências e
doenças autoimunes.
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EXEMPLO

Irati recebe reconhecimento
como “Cidade Amiga do Idoso”
Destaque em
políticas públicas
para a pessoa idosa,
município está
com duas obras
em andamento da
Cidade do Idoso e
Condomínio do Idoso

Dep. Artagão Junior, vice Ieda Waydzik, prefeito Jorge Derbli, governador Ratinho Junior e Dep. Leandre

condição”, comentou.
Para o prefeito, a entrega
deste reconhecimento representa um gesto de amor
do Governo do Estado para
as pessoas que precisam da
ajuda do poder público para
melhorar suas vidas. “Nós
nos sentimos muito felizes
por este momento, recebendo
este certificado que credencia as cidades amigas dos
idosos do estado do Paraná. É
um trabalho bem feito pelos
prefeitos, secretarias de Assistência Social e de Saúde,
enfim, por todo mundo que
está em busca de um objetivo

SECOM

Irati deu mais um importante passo na busca por
políticas públicas voltadas à
pessoa idosa nesta segunda-feira (28). O município recebeu o reconhecimento como
“Cidade Amiga do Idoso”
durante evento realizado pelo
Governo do Estado no Palácio
Iguaçu, em Curitiba. Trata-se de uma ação conjunta da
Organização Pan-Americana
de Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde
(OMS), que visa incentivar a
promoção de políticas públicas e a participação do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa.
Na ocasião, o prefeito Jorge
Derbli, a vice-prefeita, Ieda
Waydzik, e a secretária de
Assistência Social, Sybil Dietrich, entregaram o plano de
trabalho, requisito para que o
município faça parte da rede

SECOM

SECOM

Prefeito de Irati, Jorge Derbli, discursou no evento em Curitiba
de cidades e comunidades
amigáveis da pessoa idosa da
OMS. Tiveram destaque a Cidade do Idoso – projeto pioneiro no Paraná, cuja ordem de
serviço para início das obras
foi assinada recentemente, e
o Condomínio do Idoso, que
está sendo construído próximo ao Parque São João. A
deputada federal, Leandre Dal
Ponte, a agente política articuladora deste movimento no
estado, também acompanhou
a cerimônia, junto do deputado estadual, Artagão Junior.
Em seu discurso, o prefeito
Jorge Derbli ressaltou que
todos os idosos merecem ter
um envelhecimento saudável.
“Eu pergunto: quem de nós
não vai ficar idoso e precisar
de um abraço fraterno, carinho de um parente, de um
filho, de um irmão, de uma
pessoa que tanto gostamos?
Nos sentimos felizes se o idoso
estiver feliz, e sabemos que
muitas pessoas não têm esta

só: beneficiar o idoso do Paraná”, frisou.
A secretária municipal
de Assistência Social, Sybil
Dietrich, enalteceu a importância do reconhecimento de
Irati como “Cidade Amiga do
Idoso”. “Hoje, Irati faz parte
da rede global de cidades
e comunidades amigáveis
à pessoa idosa, e isto é um
grande avanço, significa uma
mudança de perspectiva.
Nosso objetivo é que Irati se
torne, cada vez mais, humana
e acolhedora, uma cidade que
cuida, acolhe e respeita sua
população idosa”, comentou.
Segundo Sybil, o plano de
trabalho entregue ao governo
estadual tem validade de 10
anos e envolve trabalhos em
setores, como Assistência Social, Saúde, Lazer e Educação.
Ela comenta que isso é resultado de um trabalho coletivo
da Secretaria de Assistência
Social e da administração
municipal num todo, que
colocou na agenda pública o
cuidado com a pessoa idosa.
Outros setores, como o Conselho Municipal pelos Direitos
da Pessoa Idosa, o Comitê
Gestor Intersetorial de Envelhecimento e do Programa
Cidade Amiga do Idoso, além
de integrantes da sociedade

civil, que se envolveram neste
trabalho, juntamente com a
deputada Leandre.
“Não posso deixar de mencionar a grande importância
da deputada Leandre neste
projeto, neste programa, que
tem mediado todas estas
ações e oportunizado ao município de Irati investir em
políticas públicas, principalmente, nas áreas do idoso, da

diferença, no aqui e no agora.
É isto que a administração
tem feito no município de
Irati”, comentou.
Leandre enfatizou o trabalho social que o município
de Irati vem realizando há
vários anos. “Irati já tem um
trabalho que se destaca na
área social, acho que é um
dos municípios que mais tem
dado atenção às pessoas idosas. Não é, sem razão, que está
sendo construído o primeiro
complexo social Cidade do
Idoso em Irati, que logo também terá o Condomínio do
Idoso. São políticas públicas
que o prefeito Jorge Derbli
vem fazendo e hoje foram
ratificadas pelo governador
Ratinho Júnior, que reafirmou
seu compromisso com a nossa
cidade”, ressaltou a deputada.
Para o governador Ratinho
Júnior, a população vem tendo
cada vez mais expectativa de
vida. Por isto, há necessidade
de criar bons programas para
atender os idosos. “Tudo isso
tem sido construído nos últimos anos, e a agora é a consolidação desse trabalho com a
chancela da OMS e da Opas”,

"É um trabalho bem feito pelos prefeitos,
secretarias de Assistência Social e de Saúde,
enfim, por todo mundo que está em busca de
um objetivo só: beneficiar o idoso do Paraná”

JORGE DERBLI

mulher e da criança”, pontuou a secretária.
“Hoje, esta certificação
demonstra que a nossa administração trabalha na perspectiva do futuro, do passado
e do presente. No futuro,
porque planeja e investe em
melhorias para todos, em
especial para a pessoa idosa;
no passado porque valoriza
a sua história, o seu povo, a
nossa população que tanto já
contribuiu e contribui com
o desenvolvimento do nosso
município; e no presente
porque é nele que fazemos a

observou o governador.
O coordenador da unidade de Família, Gênero e
Curso de Vida da OPAS, Ariel
Karolinski, representante da
entidade no Brasil, destacou
que as estratégias apresentadas coincidem com o que está
previsto nas estratégias da
instituição para que uma cidade se torne amiga do idoso.
“Os condomínios do idoso são
um bom exemplo de política
pública de um estado que olha
para o futuro e busca melhorar a vida dessa população”,
disse Ariel.
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SUSTENTABILIDADE

Brinquedos recicláveis: veja como esta
forma de brincar ajuda o meio ambiente
A confecção de
brinquedos promove
a conscientização
ambiental e estimula
a criatividade

Acesse o QRCode
para ver o passo
a passo de como
produzir os
brinqusods

Na edição desta semana,
vamos aprender a confeccionar alguns brinquedos com
material reciclável, desta forma, vamos ajudar a não poluir
ainda mais o Meio Ambiente.
A confecção de brinquedos
promove a conscientização
ambiental, ajuda com a criatividade e também estimula a
criança a ter responsabilidade
com algo que ela mesma criou.
Há alguns anos, era fácil
encontrar brinquedos confeccionados pelas próprias
crianças como caixas de sapatos que viravam carrinhos
e pedaços de tecidos que viravam bonecas. Atualmente,
as crianças trocaram os brinquedos por jogos eletrônicos,
isto não é um problema, se
bem controlado pelos pais
e quando não atrapalham a
vida social. Nesta edição, vamos mostrar ideias de alguns
brinquedos que podem ser
feitos com poucos materiais
e em casa ou na escola.
É comum uma criança enjoar rapidamente de um brin-
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Você pode usar diversos materiais para criar brinquedos e ao mesmo tempo cuidar do Meio Ambiente

quedo e, muitas vezes, este
objeto é feito de plástico. Como
já vimos em edições passadas
do Folha na Escola, o plástico
demora, aproximadamente,
450 anos para se decompor.
Por este motivo, reciclar um
brinquedo (doando ou transformando ele em outro objeto)
também é importante.
IDEIAS DE CONFECÇÃO
DE BRINQUEDOS COM
MATERIAL RECICLÁVEL
Peça a ajuda de um adulto para realizar as atividades a seguir:
Vai e vem – brincadeira

em dupla
Materiais necessários:2
garrafas pets; 2 rolos de papelão; 2 barbantes de varal
de 3 metros de comprimento;
4 pedaços de madeira de 22
centímetros; papel camurça
colorido; cola branca e colorida e tesoura.
Instruções: 1) corte as duas
garrafas ao meio e encaixe
uma na outra, as duas partes
da boca da garrafa; 2) com o
papel colorido faça desenhos,
de sua preferência, para decorar o seu brinquedo; 3) passe
os barbantes por dentro do

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Prefeitura Municipal
de Irati

vai e vem, não deixe que eles
se cruzem; 4) recorte os rolos
de papelão ao meio e encaixe
uma ponta na outra, você
também pode decora-los; 5)
passe os barbantes por dentro
do rolo de papelão e amarre
cada ponta em cada pedaço
de madeira. Pronto, agora é a
hora de brincar!
Mochila de foguete – use
a imaginação
Materiais necessários: 2
garrafas pets; fita ou elástico
reutilizado; papelão; cartolina
vermelha e laranjada; tinta
para pintar a garrafa.

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Instruções: 1) pinte a garrafa pet com a cor que desejar;
2) corte o papelão em um
retângulo e também recorte
quatro retângulos pequenos
em cada canto, para encaixar
as alças; 3) encaixe as fitas nos
retângulos e amarre bem; 4)
com as cartolinas, recorte
formatos de fogos, que ficarão
na ponta do foguete; 5) passe
cola na ponta da chama de
cartolina e cole na boca da
garrafa (com a ajuda de um
adulto ou, se possível, utilize
cola quente); 6) use a cola
para colocar as garrafas no
papelão. Pronto, use sua imaginação para brincar.
Utilize a sua criatividade
para produzir brinquedos
recicláveis e mande uma foto
para o e-mail jornalismo@
folhadeirati.com.br e apareça
na próxima edição do Folha
na Escola.

Núcleo Regional de
Educação de Irati
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FEMINICÍDIO

Homem mata mulher em Irati por ela
não querer reatar relacionamento
te, e não houve nenhuma
situação de descumprimento antes do crime.
Segundo o delegado, a medida protetiva é um mecanismo a mais que a Lei
criou para tentar proteger
as vítimas de violência
doméstica.
A solicitação é feita na
Delegacia de Polícia Civil,
também pode ser realizada
pelo Ministério Público,
e a vítima precisa ir até o
local. Tanto a PC quando o
MP tem um prazo para en-

Crime brutal
aconteceu na tarde
de terça-feira (29),
por volta das 18h,
no Centro
JAQUELINE LOPES

MANIFESTAÇÃO
Em apoio às vitimas de violência doméstica
de Irati, um grupo de mulheres vai realizar uma
manifestação neste sábado (02), às 10h e às 15h, a
saída será em frente à Prefeitura de Irati. Em caso
de chuva, o ato será adiado.

Veridiana dos Anjos, de 37 anos, foi vítima de feminicídio em Irati
periciais, principalmente
na faca.
A partir disso, a Polícia
Civil deve indiciá-lo pelo
crime de homicídio qualificado pelo feminicídio,

COMO DENUNCIAR EM IRATI
O município possui várias fontes para realizar a
denúncias em casos de violência contra a mulher:
• WhatsApp Denúncia da Delegacia de Irati 3422-5176
• Página institucional da Delegacia de Polícia
Civil de Irati no Facebook
• PATRULHA MARIA DA PENHA – Horário comercial: (42) 3132-6222 – Plantão: (42) 9 9117 5939
• POLÍCIA MILITAR - 190
• GUARDA MUNICIPAL DE IRATI - 153
matar, mas foi contido pelo
bombeiro que conseguiu
fazer a prisão em flagrante,
que já foi decretada pelo juiz
e será mantido preso, provavelmente, até o desfecho do
processo.
Ribeiro explica que, agora, o Inquérito Policial passa
por uma segunda fase que é
de colheita de provas para
robustecer esses elementos
de prova e fortalecer a condenação do autor ao final do
processo criminal. A Polícia
Civil tem um prazo de 10
dias, que consiste em tomada de depoimentos, juntada
de documentos, análises

e motivo fútil. Com essas
qualificadoras, a pena pode
chegar a 30 anos. Depois,
será elaborado um relatório,
enviado ao Ministério Público, que, provavelmente,

fará a denúncia, e começará a responder o processo
criminal. Ele também deve
responder por descumprimento da medida protetiva.
CRIME
Na tarde de terça-feira
(29), por volta das 18h, uma
mulher, de 37 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, também de 37 anos,
na Rua Dona Noca, Centro,
próximo aos Correios de
Irati. O autor foi preso.
De acordo com a PM, a
mulher saiu do trabalho
e foi surpreendida pelo
homem que desferiu, aproximadamente, seis facadas
contra a vítima, que não
resistiu aos ferimentos e foi
a óbito. O autor foi preso por
um bombeiro que passava
pelo local e presenciou o
crime.
MEDIDA PROTETIVA
A mulher tinha uma
medida protetiva contra o
agressor, que estava vigen-

caminhar o documento,
assim como o juiz para
poder decidir, no máximo,
em dois dias está resolvido, após, as partes são
intimadas.
Em casos de descumprimento, se o autor tiver fugido ou saído do
local, a vítima precisa ir
novamente à Delegacia
e fazer outro Boletim de
Ocorrência. “Pode falar
‘tinha medida protetiva,
foi descumprida, o rapaz

que não é fácil, sei que a
mulher naquela situação
passa por uma série de
dificuldades, e tudo isso
influi no pensamento
dela naquele momento.
Mas tentar, ao máximo,
reunir essa provas, gravar
ligação, tirar cópia, foto,
juntar uma testemunha,
e trazer para gente, pois
isso vai ajudar a pedir a
prisão desses casos de
descumprimento”, finaliza o delegado.
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As investigações sobre o
feminicídio que aconteceu
em Irati na terça-feira (29),
que ceifou a vida de Veridiana dos Anjos, de 37 anos,
já começaram e o autor do
crime foi ouvido pela Polícia Civil. No depoimento, o
agressor confessou e disse
que tirou a vida da mulher
por ela não querer reatar o
relacionamento. A vítima
tinha medida protetiva vigente contra o homem.
De acordo com o delegado de Irati, Paulo César
Eugênio Ribeiro, o rapaz
relatou no depoimento que
“queria reatar o relacionamento com a vítima, e
ela não cedeu, razão pela
qual o motivou. Houve uma
discussão anteriormente e,
depois, ele ceifou a vida da
vítima mediante golpes de
faca”, disse o delegado. Ainda, Ribeiro comenta que o
agressor foi conversar com
a vítima já com arma, em
uma tentativa de intimidá-la para poderem reatar o
relacionamento.
Também, o delegado
conta que, no depoimento,
o agressor disse que tinha
ingerido muita bebida e
drogas e segundo ele, a intenção, após o crime, era se

foi na minha casa, me
ligou, entrou em contato
comigo, me ameaçou novamente’, a partir disso,
novas medidas serão tomadas”, disse o delegado.
Se o autor estiver na
residência no momento e
a vítima conseguir ligar
para a polícia, a pessoa
será presa em flagrante.
“Fora dessas hipóteses
tem que vir na delegacia e, se possível, tentar
reunir o maior número
de provas possíveis. Sei

Autor do crime foi preso em flagrante por um bombeiro
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Prefeitura Municipal de Rio Azul

Súmula
Súmula de Pedido de Licença Prévia de Ampliação

PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 21/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e outro
INACIO MARTINS SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
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$ 30.000,00 (trinta mil reais) equivalendo a
08,55 % (oito vírgula cinquenta e cinco) do valor total da Ata
de Registro de Preços nº 21/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas.
ASSINATURA: 29/03/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) ADRIANO VITORIANO- Representante
AVISO REVOGAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público
para o conhecimento dos interessados, que, por motivos de
interesse público decorrente de fato superveniente, ﬁca REVOGADA o Pregão Eletrônico, nº.: 084/2021, do tipo menor
preço, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORMEPROPOSTA 01441/2020
PARA A PATRULHA MECANIZADA
Rio Azul-PR, 31 de março de 2022.
Leandro Jasinski.
Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público
para o conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto CONCORRÊNCIA 01/2022, do tipo técnica e preço,
com data de abertura para o dia 02 de maio de 2022 às 08h
e 30 minutos, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA
DE PUBLICIDADE. O edital, seus anexos e demais documentos relativos a esta licitação já se encontram disponíveis
na internet no endereço: http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao/. No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar
em contato pelo telefone: (042) 3463-1122 ou pelo e-mail:
licitacao@rioazul.pr.gov.br. A partir de 01 de abril de 2022
Rio Azul, 31 de março de 2022.
LEANDRO JASINSKI.
Prefeito Municipal
AVISO REVOGAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público
para o conhecimento dos interessados, que, por motivos
de interesse público decorrente de fato superveniente,
ﬁca REVOGADA o Pregão Presencial, nº.: 21/2022, do
tipo menor preço, que tem como objeto O REGISTRO DE
PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS
DE DERIVADOS DE PEDRA FERRO.
Rio Azul-PR, 31 de março de 2022.
Leandro Jasinski.
Prefeito Municipal.
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 21/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e JAMEL SULTANE EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Art. 57,II, da Lei Federal 8.666/93, ﬁca
aditivado até o dia 05/03/2023 o prazo de vigência e execução, contido na Cláusula sétima do Contrato 21/2021..
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas.
ASSINATURA: 29/03/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) Jamel Sultane- Representante
RELAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS
OFICIAIS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022
Considerando o resultado da análise documental realizada
pela Comissão Especial de Licitações, bem como recursos
interpostos no processo de Credenciamento de Leiloeiros
Oﬁciais, conforme matéria publicada dia16/03/2022, código
identiﬁcador: D01C3F70, comunica aos interessados em
atuar na licitação na modalidade Leilão, promovidas pelo
Município de Rio Azul –PR, decido por credenciar dos
seguintes leiloeiros interessados:
- Eduardo Schmitz portador do CPF 945.659.100-04;
- Elton Luiz Simon portador do CPF 044.016.329-31;
- Luiz Egidio Cruz Medeiros portador do CPF 036.505.82970;
- Paulo Setsuo Nakakogue portador do CPF 041.278.54987;
- Luiz Barbosa de Lima Junior portador do CPF
397.601.709-49;
- Jaqueline Sperança portadora do CPF 859.917.759-15;
- Pedro Lerner Kronberg portador do CPF 005.142.199-20;
- Joacir Monzon Pouey portador do CPF 007.917.900-29
- Helcio Kronberg, portador do CPF 085.187.848-24
Rio Azul, 29 de março de 2022
(a) Leandro Jasinski
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAÇÃO DE REVISÕES PROGRAMADAS, NO
PERÍODO DA GARANTIA, NO VEÍCULO TIPO VAN DA
MARCA PEUGEOT
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PROVENCE VEICULOS S/A
CNPJ.: 07.681.092/0001-61
Embasamento legal Art. 24, Inciso XVII, da lei 8.666/93

Rio Azul, 31 de março de
2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO
031/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PROVENCE VEICULOS S/A
CNPJ.: 07.681.092/0001-61
VALOR: R$ 8.000,00 (Oito
Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO
CONTRATO: De 31/03/2022
à 30/12/2022.
ASSINATURA: 31/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANDRE RODOLFO DOS
SANTOS
Representante
EXTRATO DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 16/2022
OBEJTO: REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS
(EM TECIDO E PVC), VIDRO INCOLOR(BLINDEX)
E TELA MOSQUITEIRA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PEDROSO
E CHAMI LTDA
CNPJ.: 28.245.914/0001-31
CONTRATADA: VIDRAÇARIA RIO VIDROS LTDA
CNPJ.: 14.064.519/0001-48
Rio Azul, 11 de março de
2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS
044/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PEDROSO
E CHAMI LTDA
CNPJ.: 28.245.914/0001-31
VALOR: R$ 105.000,00
(Cento e Cinco Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO
ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 11/03/2022 à
10/03/2023.
ASSINATURA: 11/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALVARO LUIZ BOVATTO
PEDROSO
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE
RGISTRO DE PREÇOS
045/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VIDRAÇARIA RIO VIDROS LTDA
CNPJ.: 14.064.519/0001-48
VALOR: R$ 233.894,50
(Duzentos e Trinta e Três
Mil, Oitocentos e Noventa e
Quatro Reais e Cinqüenta
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO
ATA DE RGISTRO DE
PREÇOS: De 11/03/2022 à
10/03/2023.
ASSINATURA: 11/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)NELSON MICALISKI
JUNIOR
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CNPJ.: 29.644.666/0001-64
Rio Azul, 30 de março de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Geraldo Dalzotto torna público que irá requerer ao IAT,
a Licença Prévia de Ampliação para o empreendimento de suinocultura, localizado na estrada principal no
lugar denominado Retiro, S/N, Ipiranga-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 030/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CNPJ.: 29.644.666/0001-64
VALOR: R$ 624.900,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil e
Novecentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DE CONTRATO: De 30/03/2022 à
29/03/2023.
ASSINATURA: 30/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO
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. 29/2022, do tipo
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para
o dia 14 de ABRIL de 2022, às 08HR 30min, cujo objeto é
o AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATRAVÉS DE CONVENIO Nº 012441/2020 MAPA, através da
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia
01/04/2022 às 08hr 29min do dia 14/04/2022, início da fase
de lances às 09hrs 00min do dia 14/04/2022. 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 01 de abril de 2022.
Rio Azul, 31 de março 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 PRESENCIAL, nº. 31/2022, do tipo MENOR PREÇO por item, com data de abertura para o dia 13
de maio de 2022, às 08H30min, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE DERIVADOS DE PEDRA FERRO. 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 partir do dia
01 de abril de 2022.
Rio Azul, 31 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2022
O Municipio de Rio Azul-PR torna público que fará realizar, às 08:30 horas do
dia 03 de maio do ano de 2022, na Rua Ghuilherme Pereira n° 482 em Rio
Azul-PR , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por
preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de medida execução
Sede municipal Pavimentação em CBUQ
4.296,06 m²
150 dias
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao.rioazul@gmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42 3463-1122.
Rio Azul, 31 de março 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. 30/2022, do tipo
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para
o dia 14 de abril de 2022, às 13HR 00min, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL-PR., através da plataforma eletrônica
BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais
ocorrerá a partir das 13:00h do dia 01/04/2022 às 13hr
00min do dia 14/04/2022, início da fase de lances às 13hrs
00min do dia 14/04/2022. 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 01 de abril de 2022.
Rio Azul, 31 de março de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
CNPJ nº 07.051.788/0001-04

1º ADENDO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022
O Pregoeiro Oficial do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
(CONDER), no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente ADENDO DO EDITAL, informar aos
interessados em participar da Licitação em epígrafe, QUE PROMOVE ALTERAÇÃO, NO TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, O
QUAL PASSA A VIGORAR CONFORME.
ONDE SE LÊ:
TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇÃO DAS MÁQUINAS - MARCA JCB
MARCA/MODELO
RETROESCAVADEIRA Série –
SOR3CXTTCG1918835 – 3CX

LEIA-SE:
MARCA/MODELO
RETROESCAVADEIRA Série –
SOR3CXTTCG1918835 – 3CX
RETROESCAVADEIRA – 3CX

ANO
FABRICAÇÃO

COMBUSTÍVEL

2016

Diesel

PLACAS

ANO
FABRICAÇÃO

COMBUSTÍVEL

2016

Diesel

2019

Diesel

PLACAS

Informamos ainda que as demais condições de participação da referida licitação permanecem
inalteradas, bem como a data e horário de sua abertura.
Irati, 31 de março de 2022.
_____________________
Juarez Miguel da Silva
Pregoeiro Oficial

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

AGOSTINHO ZARPELLON & FILHOS S. A. –
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ nº 78.141.843/0001-03
Rua Dr. Munhoz da Rocha nº 23 em Irati – PR
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores
Acionistas de AGOSTINHO ZARPELLON & FILHOS S. A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, na sede
da empresa na rua Dr. Munhoz da Rocha nº 23,
CEP 84500-051, em Irati – PR, os documentos a
que se refere artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
Irati (PR), 22 de março de \2022
LUIZ FERNANDO ZARPELLON - diretor
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Três escolas do interior de Imbituva
são completamente reformadas
no município e que os alunos do interior merecem.
“O aluno precisa deboas
condições para estudar,
são o nosso futuro e por
isso que é um importante
investimento”.
Zaqueu comenta que
todas as obras estão avançadas e que serão entre-

Todas as
obras custam,
aproximadamente,
R$ 700 mil

Escola Rural Municipal de Mato Branco de Cima está em reforma e será finalizada neste ano

Zaqueu Bobato

Três escolas do interior
de Imbituva serão completamente reformadas,
a Escola Rural de Mato
Branco de Cima, Escola
Rural Municipal de Valinhos e Escola Rural de
Cachoeirinha. As obras já
começaram e a possível
conclusão é até o final de

Esther Kremer

ESTHER KREMER

Escola Rural Municipal de Cachoeirinha, em Imbituva

2022.
O valor investido em
cada obra é de, aproximadamente, R$ 700 mil
e as escolas vão contar
com amplos espaços de
sala de aula, refeitório,
sala de informática e
quadra esportiva iluminada. Durante a reforma,
os alunos estão alojados
na Escola São Miguel Arcanjo, no Mato Branco de
Baixo.
O secretário de Educação e vice-prefeito,
Zaqueu Bobato, explica

que é uma questão cultural manter as escolas
do interior e ofertar as
mesmas condições que a
da cidade. “É um motivo
de muita alegria voltar
na escola de Mato Branco
de Cima, onde eu cursei o
primário, e na condição
de secretário fazer esta
reforma, é um privilégio,
uma forma de valorização cultural”, disse o
secretário.
Bobato explica que a
Prefeitura está investindo bastante em educação

“Investir em
educação é
investir no
presente e
no futuro de
Imbituva, não
é gasto. Nossos
alunos merecem o melhor”

ZAQUEU BOBATO

gues até o fim de 2022,
no mês de outubro ou
novembro. Após a conclusão, os investimentos
para reformas vão acontecer nas escolas urbanas
também.

AQUISIÇÃO

Câmara de Vereadores de Rebouças
discute melhorias para o município
Na ocasião, foram
discutidas pautas
de assistência social,
infraesrutura e
cultura
Durante a reunião do legislativo, em 29 de março,
a vereadora Marcia Freitas,
de Rebouças, agradeceu
sua solicitação atendida,
no que diz respeito a aquisição de dois veículos novos. “No final de 2021, eu
apresentei ao ex-deputado
Emerson Bacil a necessidade de termos mais dois
veículos em nosso município, para atender a população. E na semana, recebi
a notícia sobre a liberação
de cento e setenta e cinco
mil reais, para essas duas
aquisições. Fico feliz, por
essa conquista, pois é para
melhor atender a população”, destacou a vereadora.
Além disso, dando sequência à participação de
secretários municipais nas
reuniões ordinárias do Poder Legislativo, na mesma
ocasião, esteve presente a
secretária de Assistência
Social do município, Ivone-

Clayton Burgath

CLAYTON BURGATH

Esteve presente até Secretária de Assistência Social do município, Ivonete Clazer, para responder a perguntas

te Clazer, para responder
as perguntas dos vereadores. Entre as questões
realizadas, o vereador João
Kosak perguntou “Como
está a questão de moradia
no nosso município? Como
está o cronograma para a
oferta de cursos? E, com a
pandemia, aumentou a demanda por cestas básicas
no nosso município”. Ainda, o vereador Getúlio Gomes Filho, questionou “secretária, sempre estamos
acompanhando as ações
do município no Portal da
Transparência. Mas, você
tem um relatório, como

foi comentado, sobre os
repasses de recursos tanto
estadual, quanto federal?”.
D a m e s m a m a n e i ra ,
mais perguntas que tratam
da assistência social municipal foram realizadas por
esses e outros vereadores,
entre eles Bepinho Massoquetto, Claudemir dos
Santos Herthel e Ricardo
Carlos Hirt Júnior.
De acordo com o presidente da Casa, Ricardo
Hirt Júnior, o objetivo da
participação de secretários
municipais, além de sanar
dúvidas e esclarecimentos,
é saber de cada responsável

pelas diversas pastas, as dificuldades encontradas, e o
que o legislativo, dentro de
suas possibilidades, pode
contribuir para melhorar o
atendimento à população.
Da mesma maneira, o

Vereador Tio Chico, durante a reunião do legislativo, destacou que com
frequência tem sido questionado sobre a necessidade do uso das dependências do Centro Cultural
Flórido Cabral.“Inclusive
há alguns dias fui procurado por algumas pessoas,
as quais informando que
iriam fazer um casamento, e precisavam usar as
dependências daquele
local, ‘mas não deixaram’.
Resultado, os interessados tiveram de pegar
algumas cadeiras, e levar
até a cidade de Rio Azul;
na pedreira existente naquele município, para
realizar o evento. Então
temos de ver essa situação, pois chegar a ser vergonhoso fatos como esse”,
disse o vereador durante
a palavra livre.
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A primeira-dama de Rio Azul, Ghessi Jasinski, recebeu
muitos cumprimentos pela passagem do seu aniversário na terça-feira (26). Parabéns!!!
Na foto, ela esta acompanhada da também
primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, elas
estiveram presentes no evento “Mulheres que inspiram”, que aconteceu no município de Rio Azul em
alusão ao Dia da Mulher. Que ambas continuem inspirando e apoiando outras mulheres!
15+1
A belíssima Rafaelly Filus Staniecki comemorou a chegada de mais um aniversário. Ela
completou seus 16 anos e a festa teve o tema “15+1”, pois o tão esperado baile de debutante teve que ser adiado por causa da pandemia. Este ano ela conseguiu reunir amigos
e familiares e desfrutar com muita alegria este dia. O local escolhido foi o Rancho Vó
Tereza e quem fez as belas fotos foi o fotógrafo Fernando Kovalski. Feliz vida!!!

Fernando Kovalski

Pré-wedding
Os noivos
Felipe e
Tami tiveram um
lindo pôr do
sol como cenário para
registrar as
belas fotos
do ensaio
de pré-casamento.
Registro do
Fernando
Kovalski
Rafaely Andrade completou seus
15 anos na
quarta-feira
(30). Que esta
data lhe traga
muitas alegrias, um caminho iluminado e cheio
de vida, além
da realização
de todos seus
sonhos!
Feliz
aniversário!!!

A querida professora Juliana Bastos completou idade
nova na quinta-feira (31). Que seu caminho seja repleto de realizações e coisas boas, muita saúde e sucesso.
Continue sendo inspiração e acredite: muitas pessoas
se espelham em você!
Felicidades!!!

