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A estrada que liga Irati ao
Itapará vai ganhar o primeiro
trecho de pavimentação. O
recurso de R$ 4,5 milhões é do
deputado federal Evandro Roman, que já garantiu a emenda
para este ano. Serão cerca de
5 km de asfalto até o Rio do
Couro, e Roman já confirmou
que irá fazer novos trechos. A
pavimentação desta via é um
sonho antigo das comunidades
que agora se concretiza.
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Vendas do e-commerce devem
dobrar até 2025

CHARGE |Autoria: Sponholz

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
Comunidades do interior atendidas
Nesta semana, tivemos uma boa
notícia para Irati. A estrada que liga
Irati ao distrito do Itapará vai receber
o primeiro trecho de pavimentação. O
recurso de R$ 4,5 milhões foi garantido pelo deputado federal Evandro
Roman. Serão, aproximadamente, 5km
de asfalto até o Rio do Couro. Esta é
uma conquista e oportunidade para os
moradores que precisam das estradas
para viver.
A realidade dos moradores nesse
perímetro, assim como em outros, é
de pó quando está muito seco, e carros
e caminhões atolados quando chove.
Passagem pelas estradas é difícil. Além
disso, os ônibus escolares passam pela
via, pois são muitos alunos que precisam de transporte escolar para poder
estudar, e também as crianças passam
por dificuldades na hora de ir à escola.
“Quando não chove é muito pó,
quando chove é muita lama. O asfalto
vai amenizar os problemas”, é o que
comenta o morador do Rio do Couro,
Valdemar Specht, que vive há 50 anos
na localidade e tem um bar em frente
à estrada. A vida no interior pode ser
difícil quando o acesso as localidades
não são bons, não há estrutura para as
famílias.
Mas agora esses moradores terão
mais tranquilidade. Os filhos poderão
ir para escola com segurança. Passarão
a ter mais qualidade de vida. Ainda, a

Prefeitura vai fazer um asfalto assim
como no Pinho de Baixo, com a base
maior, desta forma, demorará muitos
anos para ter deteriorização.
Assim como acontece no Pinho, que já
tem quase 10 km de asfalto novo, melhorando a qualidade de vida dos moradores,
o turismo, a safra, a produção, a evolução da comunidade será vista por todos.
Inclusive, o deputado Evandro Roman
é o responsável pela emenda naquela
localidade, e também está investindo no
Itapará. Percebemos que Irati é o local
dele, e atender o interior faz parte do
currículo.
O deputado, segundo o prefeito e o
presidente da Câmara de vereadores
Helio de Mello, foi o que mais trouxe
emendas para estradas rurais, além do
Pinho de Baixo que está na quarta fase,
com a obra em andamento, também tem
no Pirapó, outra em execução, e agora
no Itapará. E nesta semana firmou compromisso de enviar uma emenda para o
Monjolo, pedido do vereador Cesar Jacumasso, também um sonho antigo da
população.
Aos poucos, e com esforço político, o
interior de Irati vai ganhando os asfaltos
necessários, vai melhorando o local de
acesso para que os moradores e quem
transita pelas comunidades tenha mais
tranquilidade e segurança. Esperamos
ver essa alegria em todas as localidades
da área rural do município.

Até 2025, as vendas do e-commerce no Brasil devem crescer
em 95%. A projeção é do relatório Global Payments Report, divulgado em março deste ano pela Worldpay from FIS. A pesquisa
ainda aponta que o comércio online mundial, neste mesmo
período, crescerá em 55,3%. As varejistas devem se preparar para
suprir a demanda e não perder consumidores em um mercado
competitivo.
Os números do e-commerce estão em expansão. Exemplo
disso foi que em 2020, com os períodos de distanciamento social
e quarentena, as vendas virtuais aumentaram. Mas em 2021,
quando houve o relaxamento de medidas de isolamento, continuaram altas. Em relação a 2020, o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust | Movimento Compre & Confie, em parceria
com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia
Digital (camara-e.net), apontou que as vendas cresceram 48%.
A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) já havia
apontado esta tendência em 2020, quando uma pesquisa revelou que 70% da população pretendia comprar mais em sites e
aplicativos, quando comparado ao quanto gastavam antes da
pandemia. As facilidades de pagamentos, com carteiras digitais
e a chave de pagamento pix, estimulam este mercado.
Ainda podemos citar outros pontos que impactam na decisão
de compra no ambiente digital, como as possibilidades de consulta do mesmo produto em outras plataformas e lojas através
de ferramentas de comparação de preços. Um ponto forte, por
exemplo, é a loja digital manter um atendimento online de
qualidade todos os dias, por 24 horas.
O E-COMMERCE COMO EXPERIÊNCIA PARA O
CLIENTE
Nesse cenário e com esses novos hábitos de pesquisa, análise
e consumo, os varejistas tendem a construir estratégias para
atrair a atenção do cliente e convencê-lo de que a experiência de
compra em sua loja é melhor que a concorrência. A experiência
de compra, por exemplo, é uma ampla jornada, que vai desde a
descoberta da loja até o recebimento dos produtos.
E para construir essa jornada com o mínimo possível de
fricção, é preciso que os e-commerces busquem a padronização
de processos, implementação de ferramentas de automação e
construção, acompanhamento e monitoramento constante e
regular de todos os indicadores, sendo os principais os custos
logísticos e de fretes, de reclamações e demandas de SAC, de
satisfação do cliente e logística reversa.
Atualmente o mercado conta com diversas opções de softwares e empresas que fornecem tecnologias para o e-commerce,
com soluções específicas para cada etapa ou processo. E isso
beneficia a todos, mas também gera outros pontos de atenção e
gargalos. Quanto mais sistemas precisam ser integrados a uma
loja virtual, maior o risco de falhas ou perdas, afinal, são mais
fornecedores a serem gerenciados ao mesmo tempo.
Outro ponto para destacar é que a digitalização das empresas
já foi uma tendência. Hoje é uma necessidade, e isso fez com que
os softwares evoluíssem ainda mais, pois agora se torna necessário gerir diversos canais de vendas de uma mesma empresa,
sistema que chamamos de omnichannel ou multicanal.
Neste sentido, poder gerenciar por meio de um único sistema
todos seus canais, como sua loja em marketplaces, o e-commerce
próprio, lojas físicas entre outros, é de uma praticidade e relevância imensurável. Isso além de proporcionar um ganho de
produtividade e economia, faz com que todos os processos e automações sejam feitos em um único ambiente, integrando tudo.
A IMPORTÂNCIA DO FRETE PARA A EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE
Existem inúmeros impactos para a decisão de compra do
cliente, e o frete é um critério que deve receber a devida importância dos gestores, pois a adoção de um frete mais competitivo,
com preços e prazos menores de entrega, além de um sistema
de rastreio eficiente, é, hoje, um diferencial para muitos consumidores.
Exemplo de software que apresenta isso e um pouco mais é o
DATAFRETE, uma solução que opera toda a logística em um sistema que se sustenta em quatro pilares: cotação de frete, tracking
(rastreio, disparo de mensagem por whatsapp ou email informando o status do pedido), auditoria e gestão de e-commerce.
Importante lembrar que quando o processo de Tracking, ou
seja, rastreamento de compras, está automatizado, as demandas
de SAC caem consideravelmente, em conjunto com custos de
reentrega e devolução, afinal, através dos softwares de gestão
de frete o cliente é informado a cada passo da sua encomenda.
Por fim, crescer de forma saudável e sustentável no segmento, necessitará de investimento em ferramentas de automação e
gestão. Busque soluções de mercado que deem autonomia para
seu time e possibilite um ganho de performance operacional.
LUIS CARLOS PIVESSO,
CEO E FOUNDER DA DATAFRETE.
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Câmara dos Deputados

Exemplo de
Humildade

Candidato
Oficial
O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou em
sua visita a Maringá, ocorrida na ultima quarta (11),
que o deputado federal
do PL, Paulo Martins é seu
pré- candidato ao senado
no Paraná. Com isso, a deputada federal Aline Sleut
e o deputado Guto Silva,
que também buscavam
tal apoio, passam a ter dificuldades para o embate.
O registro foi num vídeo
quando saia da Expoingá.
Resta saber se este também
será o candidato de Ratinho
Junior.

O ex-governador Orlando
Pessuti, que é pré-candidato
ao senado do Paraná, estará
em Irati para uma evento
para lideranças do MDB regional. A agenda está sendo
organizada pelo advogado
e pré-candidato a deputado federal pela sigla, Josué
Hilgemberg, e também pelo
empresário André Malojo.

"1.757m²"

Melhor
programa

Tamanho do novo
Centro de Eventos de
Irati que está sendo
finalizado no CT Willy
Laars

O prefeito Leandro Jasinski de Rio Azul fortaleceu
o vínculo de que “o melhor
programa social é o emprego”. Baseado nesta premissa, tem realizado parcerias,
como a que mantém com o
SENAI para profissionalizar
a população do município.
Segundo ele, se a população
estiver capacitada é o primeiro fator para atrair indústrias
ou gerar empregos.

Reprodução

O prefeito Celso Kubaski
e o vice Zaqueu Bobato estão comemorando a vinda
de uma grande empresa
para Imbituva. Serão 150
empregos numa empresa
do grupo da Idusparquet.
A empresa vai se instalar
no Condomínio Industrial
no Mato Branco de Baixo.
De quebra, a Prefeitura vai
ganhar mais um terreno
para investimento em casas populares na área central da cidade. Isso porque
a empresa pretende ter a
posse do terreno onde vai
se instalar e, para isso, vai
permutar uma área para
construção de casas populares com o município.

Pessutão
em Irati

Uma das falas mais sinceras que já estiveram na
tribuna da Câmara Municipal de Vereadores foi o do
médico pediatra Dr. Pujol.
Seu discurso empolgou os
presentes devido ao exemplo de ser humano, medico
e exemplo de humildade.
Pujol mostrou em palavras
simples e sinceras o que fez
por Irati sem pedir nada em
troca. Um exemplo a ser
seguido.

Nova indústria

Pré-candidata
A advogada Isys Cristiny Barbosa Pereira quer
movimentar o eleitorado
feminino em Irati e região.
Isis é advogada e pré-candidata a deputada estadual pelo MDB. Nascida em
Guamiranga, atua em Irati
e foi convidada a disputar
a eleição pela ala feminina do partido. De boa fala
e discurso coerente, Isis
pretende impactar e atuar,
principalmente, na ala feminina. Com Isis podemos
contar, sem mentira, sete
pré candidatos a deputados
estaduais na região de Irati.

Nilton Pabis

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

O prefeito Osnei Stadler
está fazendo investimento constante no turismo de
Prudentópolis. Lançou na
quinta (12) uma nova marca
para identificar o turismo
do município, com o foco de
incentivar o comércio local a
abraçar a causa. Prudentópolis é, sem dúvida, o município
que mais investe e tem projetos voltados para o turismo e
já com retorno.

Expoingá
O prefeito Jorge Derbli foi
junto da equipe de organização da Expoirati até a Expoingá. A ideia do prefeito Jorge
Derbli é buscar experiências
que estão dando certo em
outras feiras para trazer para
a Expoirati que acontecerá no
inicio de agosto.

Partiu Nelson
Fenker
Faleceu na madrugada
deste dia 12, aos 88 anos, o
ex-prefeito de Imbituva Nelson Fenker. Prefeito por dois
mandatos, foi presidente da
Amcespar e idealizador da
criação do município de Guamiranga. Família tradicional
de Guamiranga, local onde foi
enterrado. Deixa um grande
legado na política, de homem
simples e de fino trato. Sua
partida foi representada pelo
luto tanto em Imbituva quanto Guamiranga onde vários
políticos se manifestaram
com votos de pesar.

Marca
O deputado Federal Evandro Roman (PP) está colocando
uma marca difícil de ser batida por outros parlamentares. Roman já trouxe para Irati aproximadamente R$ 20
milhões em pavimentações apenas para área rural do
município. Foram investimentos no Pinho de Baixo, Barra
Mansa, Pirapó e nesta semana anunciou investimento de
mais R$ 4,5 milhões para iniciar a pavimentação da IR 01
– estrada que liga Irati ao Itapará. Um pedido do prefeito
Jorge Derbli que mais investiu em pavimentação asfáltica
no interior do município e também do vereador Hélio de
Mello que mora na comunidade.

Restituindo
O deputado Sandro Alex
informou a este colunista
que colocará novamente
este ano, um recurso de
R$ 750 mil para implantação da UTI na Santa Casa de
Prudentópolis. A instituição
acabou não conseguindo
cadastrar a emenda no Ministério da Saúde e perdeu
o recurso no final do ano
passado. Sandro diz que a
comunidade não pode ser
penalizada e independentemente de onde foi o erro vai
recolocar a emenda. A única
dificuldade é que por ser
ano eleitoral, é uma corrida
contra o tempo para agilizar
o processo novamente. Este
é um recurso gerido pela administração da Santa Casa.

Primeira Infância
A Deputada Leandre Dal
Ponte estará em Irati para
participar do evento para
entrega do Plano Municipal da Primeira Infância
que é defendido pela deputada. O evento será no
Centro de Eventos Italiano
no dia 20 de maio, ás 19
horas, no evento referente
ao Dia Nacional ao Abuso e
a Exploração Sexual Contra
Crianças e Adolescentes. Leandre tem adotado causas
sociais que tem o objetivo de
corrigir distorções sociais,
principalmente quando se
trata de mulheres, crianças
e idosos.

Assessoria

Câmara dos Deputados

Turismo

Interino
Fábio Jacomel assumiu,
interinamente, mais um período à frente da administração de Fernandes Pinheiro.
Essa parceria é constante e
não é novidade ver Fabio à
frente da administração do
município. Desta vez, será
o mês de maio destinado a
administração de Jacomel.
Enquanto isso a prefeita
pode se dedicar a outras
causas do município e também do Consórcio de Saúde,
entidade que ela cordena.

A corrupção é
um mal social,
coletivo.
Não só um
problema
de governo.

LEANDRO KARNAL

FOLHA
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PARCERIAS

Profissionais participam de formação
sobre atendimento de vulneráveis
Evento teve a
participação de
profissionais de
Fernandes Pinheiro
e Teixeiras Soares

A Comissão Regional de
Enfrentamento às Violências, formadas por técnicos
da Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho
(SEJUF), promoveu um evento de formação para mais de
100 profissionais que atuam
nos municípios de Fernandes
Pinheiro e Teixeira Soares
nas políticas de Assistência
Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Sistema de
Justiça ou que integram a
rede de proteção às famílias
e indivíduos em situação de
vulnerabilidade e risco social.
Participaram do evento os
palestrantes Michele Cervo
e Gustavo Zambenedetti, do
Departamento Psicologia da
Universidade Estadual do
Centro-Oeste (Unicentro), e
Larissa Sayuri Yamaguchi, do
Departamento de Assistência
Social do SEJUF Curitiba. A

Divulgação Sec. Assistência Social

DANIELA VALENGA

Evento aconteceu no dia 11 de maio em Fernades Pinheiro e reuniu mais de 100 profissionais
temática principal trabalhada por eles foi estratégias e
possibilidades do trabalho
em rede no fomento de ações
para garantia de direitos.
Entre os temas debatidos
estavam as possibilidades de
estratégias de atuação intersetorial para evitar violações
de direitos, rompimentos de
vínculos sócio afetivos, processos de institucionalização
precoces ou intempestivos.
Os debates do evento estavam
centrados nos públicos con-

siderados mais vulneráveis,
como crianças, adolescentes,
pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência e
idosos.
Thaís Bustamante, Assistente Social que atua no SEJUF Irati, aponta que eventos
como esse visam quebrar
paradigmas. “Eles colocam
o Estado mais próximo dos
municípios, valorizando os
profissionais que atuam na
linha de frente”, destaca.
A Assistente Social tam-

bém ressalta a importância dessas formações para
as prefeituras. “As gestões
municipais sempre estão

procurando aprimorar suas
intervenções e sobretudo a
interlocução entre as políticas públicas, oferecendo,
assim, maior retaguarda aos
cidadãos”, destaca.
O evento é resultado de
uma solicitação do Poder Judiciário para as Comarcas que
fazem parte da Regional de
Irati. O encontro realizado
em Fernandes Pinheiro no
dia 11 de maio foi o último
de um ciclo de eventos na
região.
Além do SEJUF, também
participaram da organização do evento a 4ª Regional
da Secretaria de Estado da
Saúde, a Secretaria de Estado
da Educação, a Secretaria de
Estado de Segurança Pública
e a Secretaria de Estado de
Tecnologia e Ensino Superior.

“As gestões municipais sempre estão
procurando aprimorar suas intervenções
e sobretudo a interlocução entre as políticas públicas, oferecendo, assim, maior
retaguarda aos cidadãos”

THAÍS BUSTAMANTE

TRADIÇÃO POLONESA

Grupo Krakow arrecada fundos para
reforma da "Casa do Povo" em Mallet
Localizada no distrito
de Rio Claro do
Sul, a obra já está
ocorrendo e o grupo
pede a colaboração
da população para
arrecadação de fundos

A casa sofreu com o avanço do tempo e precisa ser reformada para se manter em pé
Casa do Povo”, prevê reforma e ampliação do espaço,
de acordo com o projeto
da obra. Além disso, o local
sempre serviu de sede para
grupo Krakow, que segue

Divulgação

Há um mês, a“Casa da
Povo”, localizada em Rio
Claro do Sul, distrito de Mallet, vem sendo reformada. O
espaço se destaca por ser um
dos únicos que ainda mantém os traços da arquitetura
polonesa no município, proveniente da imigração. Atualmente, o Grupo Folclórico
Polonês Krakow, responsável
pelo espaço, vem arrecadando fundos para dar continuidade às obras no imóvel.
A iniciativa, que ganhou
título de “Volta a Vida na

Arquivo Pessoal

AMANDA BORGES

Na foto, a parte externa do projeto da reforma da Casa do Povo

ensaiando na Casa, mesmo
com as condições estruturais
precárias.
Para custear a obra, o
Krakow conta com o apoio
do governo Polonês. De acordo com a coordenadora do
grupo, Sandra Maria Panek
Wander, o Ministério de Relações Exteriores da Polônia,
forneceu R$ 174.442,55 em
recursos para a realização do
restauro. Contudo, o valor irá
cobrir apenas cerca de 60%
do necessário para conclusão. Por isso, é necessário a
contribuição da população,
seja com recursos financeiros, produtos, materiais,
mão de obra ou participando
das atividades para arreca-

dação de fundos promovidas
pelo grupo.
COMO AJUDAR
No domingo (15), o grupo folclórico irá realizar o
evento “Bingão do Milão
com Tarde Dançante”, que
vai reverter todo o dinheiro
arrecadado para a continuação das obras. Além do
bingo, estão programadas
apresentações artísticas e a
venda de pastéis e sonhos.
Ainda, todos os que desejarem colaborar com contribuições financeiras, podem
realizar um Pix para a chave
do Grupo Krakow, que é
o CNPJ: 09.347.771/000124. Para quem quiser doar
materiais ou colaborar com

mão de obra, pode entrar em
contato através do telefone
(42) 98802-7862, e conversar
diretamente com a coordenadora Sandra.
HISTÓRIA
Fundada em 1958 pelos
colonizadores vindos da
Polônia, a Casa do Povo é
considerada o único local do
distrito Rio Claro do Sul que
ainda mantém a estrutura
tradicionalmente polonesa.
Antigamente, o local funcionava como um centro cultural, contudo, com as más
condições de conservação
e preservação do espaço, os
eventos pararam de acontecer. Ainda, após a tragédia
ocorrida na Boate Kiss, no
ano de 2013, no Rio Grande do Sul, o local precisou
paralisar completamente
as atividades por conta das
inadequações do espaço físico as medidas de segurança.
Após a sua interdição,
a Casa do Povo sofreu com
o avanço do tempo e sua
estrutura não teve como
resistir completamente.
Por isso, o Grupo Folclórico
Polonês Krakow passou a se
preocupar com o local que,
aos poucos, estava cada
vez mais degradado. Assim, após uma solicitação
feita pelo próprio grupo,
a Diocese de União da Vitória doou a Casa do Povo
para o grupo, que assumiu
a responsabilidade e hoje
comanda as reformas.
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ATRATIVOS

Prudentópolis lança marca para
incentivar turismo no município
Evento de
lançamento ocorreu
no dia 12 de maio

Como uma forma de unificar e reforçar o município
como destino turístico, a Secretaria de Turismo e o Conselho Municipal de Turismo
lançam a marca Prudentópolis Turístico. A idéia da criação surgiu a partir de uma demanda do Conselho, quando
os empresários do município
identificaram a necessidade
de todos utilizarem a mesma
marca turística.
A secretária de Turismo,
Cristiane Guimarães Boiko
Rossetim, aponta que cidades
turísticas buscam ter uma
identificação através de uma
marca e que esse é o objetivo
de Prudentópolis. Ela recorda
que o município é reconhecido por diferentes títulos,
como Capital da Oração do

Arquivo

DANIELA VALENGA

Um dos títulos de Prudentópolis que marca o turismo é a Terra das Cachoeiras Gigantes
Estado do Paraná, Terra das
Cachoeiras Gigantes e Ucrânia Brasileira.
“A marca Prudentópolis
Turístico é para identificar

Prudentópolis como todos
os atrativos de uma mesma
forma. Muitos nomes, mas
uma única marca”, explica. O
formato da logomarca foi elaborado após pesquisas com a
comunidade e empresários,
de uma forma que pudesse
representar os diferentes
aspectos do município.
O presidente do Conselho Municipal de Turismo,

Márcio Canto de Miranda,
reforça que a unificação das
diferentes áreas turísticas
contribuem para aumentar
o número de visitantes no

município. “Temos natureza,
história e cultura juntos em
Prudentópolis, é importante
não entendermos cada empreendimento como uma
coisa separada, mas o destino
como um todo”, ressalta.
Miranda, que também é
empresário do ramo turístico, lembra que diferentes
setores da economia local são
impactados pela presença
de turistas. “O visitante não
vai só ficar em um hotel ou
contratar um guia, mas vai
encher o carro no posto de
gasolina ou comprar algo na
farmácia”, exemplifica.
O lançamento da marca Prudentópolis Turístico
ocorreu na quinta-feira, 12
de março, em um evento no
Pavilhão da Igreja Matriz
São João Batista. No mesmo
momento, também houve o
encerramento do Workshop
gastronômico “Tributo à
Ucrânia”, realizado em parceria com o Senac de Prudentópolis.

“Temos natureza, história e cultura juntos em
Prudentópolis, é importante não entendermos cada empreendimento como uma coisa
separada, mas o destino como um todo”

MÁRCIO CANTO DE MIRANDA

LUTO

Ex-prefeito de Imbituva, Nelson Fenker,

morre aos 88 anos em Ponta Grossa
Político tradicional
da região faleceu na
quinta-feira (12), em
Ponta Grossa
Na quinta-feira (12), faleceu Nelson Theodoro Fenker,
ex-prefeito de Imbituva. Ele
tinha 88 anos e morreu no
Hospital da UNIMED, em Ponta Grossa, após 20 dias internado. Seu corpo foi velado no
pavilhão da igreja do Menino
Jesus em Guamiranga.A prefeitura de Imbituva decretou
luto oficial de três dias.
Fenker esteve à frente da
prefeitura por dois mandatos, entre os anos de 1983 e
1988, retornando em 1993
e permanecendo até 1996.
Durante sua primeira gestão,
ocorreu a emancipação do
município de Guamiranga,
que até então era uma localidade pertencente a Imbituva.
Portanto, deixou nos dois
municípios uma marca e
com ela seu legado, cultivado
por ele e, posteriormente, por
seufilho, João Orestes Fenker,
e sua nora, Telma Fenker,
que também foram prefeitos
de Imbituva e Guamiranga,
respectivamente.
Além disso, Nelson foi um
dos fundadores da Associação

Arquivo Familiar

AMANDA BORGES

Nelson Fenker foi prefeito de Imbituva por dois mandados
dos Municípios do Centro
Sul do Paraná (AMCESPAR),
no ano de 1983, e presidente
duas vezes.
HOMENAGENS
O atual prefeito de Imbituva, Celso Kubaski, lamentou
dizendo: “Deixa uma lacuna
aberta por tudo aquilo que
representa para o nosso município. Tanto como pessoa,
como cidadão e também pelo
político que foi”. Além disso,
Kubaski disse que teve o privilégio de ser amigo pessoal
de Nelson e que, por isso, se
entristece ainda mais com a

sua passagem. “Deixo aqui
meu abraço a toda a família,
minha consternação por essa
perda tão importante para
todos nós. Seu Nelson era um
exemplo de pessoa que queria
o bem do nosso município
e das pessoas”, finalizou o
prefeito.
No mesmo sentido, Zaqueu Bobato, vice-prefeito
e secretário de Educação de
Imbituva, também afirmou
ter ligação direta com Nelson Fenker e diz lamentar
profundamente sua partida.
Bobato reforçou o legado

deixado pelo político e afirma
ainda haver ecos do trabalho
desenvolvido por ele.
Zaqueu se relaciona pessoalmente com a vida política
de Nelson. O vice-prefeito
contou que quando era criança, época em que Fenker
estava à frente da prefeitura,
recebeu uma maleta para
carregar material escolar.“Eu
fiquei encantado com aquela
ação e cresci lembrando daquele fato. Passados 22 anos
assumo a secretaria de Educação e Cultura do município
e minha primeira ação foi entregar uma maleta de livros
para cada aluno de Imbituva”,
contou. Ainda, dedicou suas
condolências à família, em
especial a Dona Clodorice,
que admira profundamente.
Além dos líderes de Imbituva, o prefeito de Guamiranga, Marcelo Leite, dedicou seus mais profundos
sentimentos aos amigos e
familiares de Nelson. Tam-

bém disse que reconhece a
trajetória política de Fenker
e a sua importância para o
desenvolvimento da cidade
que comanda. “Uma perda
irreparável”, completou. Ainda, Leite disse que Nelson foi
peça fundamental para que
Guamiranga se constituísse
como município. A prefeitura
publicou uma nota de pesar
pelo seu falecimento.
Ainda, a Associação dos
Municípios do Centro Sul do
Paraná (AMCESPAR) publicou uma nota lamentando a
morte de Nelson. “Fica nossa
gratidão e homenagem”,
completa a nota homenageando um dos fundadores.
O prefeito de Irati, Jorge
Derbli, lamentou a morte de
Fenker e dedicou seus mais
sinceros sentimentos aos
familiares.Antônio Toti Colaço Vaz, ex-prefeito de Irati
e amigo pessoal de Nelson,
também manifestou suas
condolências pela partida.
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TRÂNSITO

DNIT faz instalação de dois novos
radares na BR-153 no município de Irati
A previsão é que os
radares comecem a
funcionar até o final
do mês de maio

Os locais foram escolhidos para o monitoramento devido à criticidade de acidentalidade
época, a implantação foi bastante questionada e dividiu

Jaqueline Lopes

Na primeira semana do
mês de maio, o município de
Irati recebeu duas novas instalações de radares na BR-153.
O primeiro foi implantado
próximo a unidade do CIRETRAN, e o segundo no bairro
Engenheiro Gutierrez. A rodovia de acesso a cidade de
Imbituva também recebeu a
instalação de um novo radar,
todos com limite de velocidade de 60 km/h.
Já o radar instalado em
2019, também na BR 153, no
km 336 localizado na Vila São
João, com limite de velocidade
permitido de 40 km/h, foi
retirado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT).Na

Jaqueline Lopes

KARINA LUDVICHAK

O segundo radar foi instalado no bairro Engenheiro Gutierrez

opiniões.
Segundo o DNIT,os locais
dos novos radares foram
escolhidos para o monitoramento devido à criticidade de
acidentalidade "muito alta",
identificada por estudos de
viabilidade para a instalação
do equipamento. E o radar de
40km/h foi retirado já que,
próximo ao local, já existiam
redutores físicos, que atendiam ao propósito de redução
de velocidade na rodovia.
Ludovico Stefaniak, que
mora próximo a estrada de
acesso do Instituto Federal
(IF), diz que se as pessoas
fossem mais conscientes e

andassem dentro do limite
de velocidade permitido não
haveria a necessidade da
instalação de um novo radar,
mas concorda que vai contribuir para um melhor fluxo no
trânsito e ajuda a diminuir os
acidentes. “Esse é o quarto radar no percurso de 5 km, acho
que todos estão na faixa dos
60km/h, mas se os motoristas
fossem mais conscientes não
precisava de nenhum”, disse.
Já Francisco Anciutti gostou da instalação dos novos
radares e diz se tratar de algo
necessário, pois, já presenciou muitos acidentes poucos
metros à frente de onde foi

feita uma das instalações. “É
um lugar ótimo, esse ficou
melhor do que tem em frente
ao mercado, porque lá já tem
o quebra-molas, então, todo
mundo reduz a velocidade e
aqui (cruzamento de acesso
ao centro de Irati) não. O pessoal vem rápido para atravessar o cruzamento”, comenta
Anciutti.
Em relação aos acidentes
nestes locais, os dados são
disponibilizados pela Policia
Rodoviária Federal (PRF), e
no âmbito para seleção dos
pontos junto ao DNIT. Segundo o Departamento, em
2021, foram registrados oito
acidentes. Quatro próximos a

"Se os motoristas fossem mais
conscientes não
precisava de
nenhum"

LUDOVICO STEFANIAK

unidade do CIRETRAN, e quatro em Engenheiro Gutierrez.
Todos sem vítimas fatais e
com alta criticidade para o
segmento.
O DNIT, responsável pela
liberação do funcionamento
dos radares, informou que
ainda estão concluindo a
instalação e que a previsão é
de que passem a operar ainda
este mês, após a avaliação dos
equipamentos pelo Instituto
de Pesos e Medidas do Paraná
(IPEM PR).

AÇÃO RÁPIDA

Autor de furto a farmácia de Irati
é preso após buscas da PM e GM
Criminoso foi
encontrado após
assalto e é suspeito
de três outros
furtos a farmácias

As equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de
Irati prenderam, na manhã
de quarta-feira (11), o autor
de um dos furtos a farmácias ocorridos na cidade nos
últimos dias. De acordo com
a PM, o suspeito, de 23 anos,
confessou ter furtado um
estabelecimento localizado
na Vila São João no período
da manhã. Ainda, ele foi considerado suspeito por três
outros furtos a farmácias de
Irati.
Conforme os policiais, a
atendente da farmácia furtada pelo suspeito ligou para
a polícia e informou as características do criminoso,
segundo ela, o rapaz estava
com algum objeto embaixo

8ª CIPM

AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA PM

Homem é suspeito de ter assaltado mais três farmácias em Irati também no mês de maio

da blusa no momento do furto. Ainda, o criminoso havia
roubado R$ 75,00 do local e
fugido pela BR -153.
Após o relato da atendente, os policiais iniciaram as
buscas pelo suspeito que, ao
ser encontrado, confessou o
crime. Ele disse aos policiais
que havia abandonado suas
roupas após o furto.
Ele também é suspeito
de ter roubado duas outras
farmácias na região da Vila
São João, nos dias 4 e 11 de
maio, e uma no Centro da
cidade, no dia 9. As vítimas
reconheceram o indivíduo e
ele foi conduzido à delegacia
de Polícia Civil.
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TECNOLOGIA

Prefeitura de Rio Azul entrega
tablets para escolas municipais
Professores
vão utilizar em
sala de aula e
os pais poderão
acompanhar o
andamento

A

Entrega foi feita para diretores pelo prefeito Leandro, primeira-dama Ghessi e outras autoridades
sor pode informar a frenquência e, mais tarde, os
pais vão acompanhar o
andamento das aulas e
presença dos filhos.
Adriana P. Rymsza, secretária de Educação de
Rio Azul, explica que os
tablets também poderão

Facebook Secretaria de Educação de Rio Azul

tecnologia está
presente
nas escolas municipais de Rio Azul, além
das TVs Smarts, agora,
foi realizada a aquisição
de tablets pela Prefeitura,
através da Secretaria de
Educação, para todas as
salas de aula do município, da área urbana e
rural, em que os professores poderão trabalhar
de várias formas com os
alunos.
Com os aparelhos, os
registros de classe vão
acontecer em tempo real,
por um sistema que fornece todos os dados sobre comparecimento dos
alunos e aulas dos professores. Nele, o profes-

Facebook Secretaria de Educação de Rio Azul

JAQUELINE LOPES

Sec. de Educação, Adriana Rymsza, também participou da entrega

VANDERLEI KAWA OFS E ALACS
Caríssimos!
A liturgia de
domingo passado mostrou-nos a figura do Bom
Pastor, somente ELE é o
nosso Bom Pastor a seguir seus ensinamentos
e exemplos nesta vida.
Jesus Vive para sempre.
E felizes aqueles que não
viram Jesus, mas acreditam N’Ele.
Para os discípulos que
com Ele estavam deve
ter sido um momento
inesquecível, cheio de fé
e confiança. Depois da
ressurreição de Jesus,

ser utilizados para passar
imagens na TV Smart que
tem nas salas, além das
aulas prontas que muitos
professores têm por causa da pandemia. E é uma
forma do aluno aprender
e interagir mais. “A inovação é algo que chegou
e nós temos que acompanhar”, disse a secretária.
O investimento para
a aquisição foi de R$ 90
mil, com recurso livre
da Educação, com mais
aplicação da película e
da capa para proteger o
aparelho. A entrega foi
feita pela administração,
no final de abril, direto
para os diretores. Os professores já utilizam o tablet em sala de aula para
trabalhar com os alunos.
Para o prefeito Leandro Jasinski, este foi
m a i s u m i n ve s t i m e n t o
importante para a Educação do município que

cresce a cada dia. “É uma
modernização. Estamos
utilizando essa tecno-

logia para informatizar
as salas de aula. Todas
as escolas da cidade e do
interior foram contempladas. Este é mais um
i n ve s t i m e n t o n a E d u cação, dentre tanto que
já fizemos”, comenta o
prefeito.
Jasinski ainda completa que a aquisição foi feita pensando em melhorar
o ensino municipal de Rio
Azul, tanto para alunos
quanto para os professores, pois todos serão beneficiados com essa nova
tecnologia em sala. “Isso
va i g e r a r u m a m e l h o r
qualidade na e ducação
do município. Ficamos
felizes, com o trabalho da
secretária Adriana e da
equipe, que é sério e dedicado pelos nossos alunos. E tem que investir,
nunca disse não, porque
os gastos com Educação
são investimentos e cada
vez será ainda maior”,
completa.

“Este é mais um investimento
na Educação, dentre tanto que já
fizemos, pensando na
melhoria, na qualidade de
ensino para os alunos e em
melhores condições para os
professores”.

PREFEITO LEANDRO JASINSKI

PAZ E BEM
SEGUIR O BOM PASTOR JESUS

Ele apare ceu a Tomé e
a outros, e também aos
discípulos desanimados
no caminho de Emaús. Na
última aparição, estavam
entre eles pessoas que não
acreditavam na ressurreição de Cristo. Quando
Jesus apareceu entre eles,
alguns ficaram assustados
e com medo, pensando
ser um fantasma. E Jesus
volta a falar com seus discípulos, relembrando os
seus últimos momentos
quando com eles estava.
Imediatamente, os discípulos creram que real-

mente era o Filho de Deus.
Jesus voltou a lembrar que
o arrependimento deveria
ser pregado a todas as nações. As pessoas são sempre as mesmas em todos
os tempos. Jesus esteve ao
lado dos seus discípulos e
deu-lhes todas as explicações do que iria acontecer
com ele e como estes iriam
ficar. Mas quando era para
que ficassem firmes e
seguros da sua fé, alguns
fugiram, negaram serem
amigos de Jesus e se esconderam. Precisou que
Jesus aparecesse a eles,

mostrasse as suas chagas,
marcas de cruz, para que
eles acreditassem ser o
Mestre e não um fantasma.
A palavra de Deus, hoje,
é pregada através dos lideres religiosos, sacerdotes
bispos e pastores, mas só
um é o BOM PASTOR: JESUS CRISTO. NELE, devemos acreditar sempre, não
nos homens que pregam
mesmo estes serem chamados e preparados para
levar a mensagem da cruz
a todos. É de se observar
como é difícil o cresci-

mento do EVANGELHO
entre os povos. Os discípulos presenciaram a
vida triunfante de Cristo
e tiveram a certeza de que
eles seriam os responsáveis pela continuidade
do trabalho iniciado por
Jesus.
Após todos esses acontecimentos e mensagens
de vida e verdade ensinada por Jesus, reflita: O
que precisamos ver, tocar,
ouvir para acreditar nas
promessas de salvação? JESUS É O ÚNICO PASTOR de
nossas vidas. PAZ E BEM.
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TEIXEIRA SOARES

Projeto promove melhorias nos espaços
públicos e oferece renda extra à população
“Renda Boa” ocorre
há mais de um
ano e tem rendido
frutos
Desde o início de 2021, os
espaços públicos de Teixeira
Soares têm estado mais bem
conservados graças a um
programa da prefeitura. O
projeto “Renda Boa” une a colaboração da população para
manutenção e limpeza dos
espaços públicos, ofertando
em troca uma renda extra a
quem se dispõe a ajudar. Os
participantes se enquadram
em situação de vulnerabilidade social e aproveitam esse
meio para receber uma remuneração e colaborar com
as contas de casa, tornando
,assim, uma via de mão dupla.
Os trabalhos são realizados afim de manter a cidade
em um bom estado de conservação e cuidado, como
limpeza dos espaços públicos,
manutenção de praças e jardins. Além disso, o projeto é
voltado para a participação
de famílias de baixa renda,
colaborando com aqueles que
mais precisam de uma forma

Assessoria

AMANDA BORGES

Atualmente, 43 pessoas atuam no projeto e podem trabalhar um meio dia por semana
que beneficia a todos.
Atualmente, 43 pessoas
atuam no projeto e podem
trabalhar uma vez por semana, com o limite de quatro
meio dias no mês. Sendo
assim, cada cidadão recebe
R$ 130,00 por cada meio
dia trabalhado na semana,
podendo ter até R$ 520,00
de acréscimo mensal a sua
renda, conforme explica o
secretário da pasta de Família
e Desenvolvimento Social,

Adriano Pitter Jose Heinen.
“São homens e mulheres
que estão em situação de
vulnerabilidade social e precisam dessa renda. Isso favorece e ajuda as famílias com
aquilo que é mais necessário.
E, em troca, a pessoa auxilia
o município nesse trabalho
da limpeza, da conservação
da sua cidade”, completa
Heinen.
Além disso, o secretário
conta que o projeto vem se

consolidando no município
e há possibilidade de ampliação, tanto no número
de participantes quanto no
aumento na renda ofertada.
Essa vontade também parte
do prefeito do município, Lula
Thomaz, mas não depende
exclusivamente da prefeitura
e precisa do repasse de verbas
estaduais e federais.
“É um trabalho maravilhoso, desenvolvido com o
CRAS, CREAS e com o setor de

urbanismo, que também auxiliam nesse trabalho. Todos
podem ver que as ruas estão
mais limpas, os jardins estão
mais conservados, os logradouros públicos estão sendo
cuidados pelas pessoas desse
programa”, conta Adriano.
Além de Adriano, os
integrantes da Câmara
de Vereadores também
reconhecem o sucesso do
programa. “O projeto tem
dado um ótimo resultado,
tem bastante procura e
uma ótima aceitação da
população, porque vê que
a cidade está constantemente limpa e preservada
graças a essas pessoas, do
próprio município, que
ajudam a conservar e recebem uma remuneração
em troca”, aponta Marcelo
Acordi, vereador de Teixeira Soares.
Em suma, a gestão de Teixeira Soares encontrou essa
saída para suprir uma necessidade municipal, de maneira
que não beneficie apenas a
prefeitura e os munícipes
como um todo, mas também
aqueles que mais precisam
de auxílio. “É um programa
muito bom que está surtindo o
efeito que a administração necessitava”, finaliza Adriano.

CÂMARA

Legislativo concede Título de Cidadão
Honorário de Irati ao Doutor Pujol
“Nunca trabalhei
nos meus 45 anos de
atividade pediátrica.
Só me diverti e
aprendi com a
vivacidade, pureza
e autenticidade das
crianças”, enfatizou
o homenageado
Em Sessão Solene, na
noite do dia 10 de maio, a
Câmara outorgou Título de
Cidadão Honorário do Município ao Médico Dr. Luiz Ernesto Pujol. A homenagem
foi proposta na legislatura
anterior pelo ex-vereador
Roni Surek, porém, o título
não foi entregue anteriormente devido à pandemia.
A solenidade contou com a
presença do prefeito Jorge
Derbli e da vice-prefeita
Ieda Regina Schimalesky
Waydzik.
O Presidente Helio de
Mello declarou que a homenagem concedida é justamente para mostrar o
quanto Irati é grata ao homenageado que dedicou
décadas de cuidado e amor
às nossas crianças. “Dr. Pujol, sempre foi muito zeloso,

Assessoria Câmara de Irati

ASSESSORIA CÂMARA DE IRATI

Câmara de Irati entrega ao Dr. Pujol Título de Cidadão Honorário como forma de agradecimento
ético e empenhado nas suas
atividades, jamais fez distinção entre seus pacientes”.
Helio fez a leitura da biografia do homenageado,
que no início de sua carreira
criou fortes raízes em Irati,
onde foi nomeado pela Secretaria Estadual de Saúde
e permaneceu por um longo
período, formando um círculo de amizade e uma clientela de sua especialidade que
se manteve fiel mesmo após
ter sido remanejado para
Curitiba.

Dr. Pujol é um grande
defensor dos direitos da
cidadania e, também, das
importantes causas sociais
e humanitárias. Sobre sua
profissão e especialidade
cita: “Nunca trabalhei nos
meus 45 anos de atividade
pediátrica. Só me diverti e
aprendi com a vivacidade,
pureza e autenticidade das
crianças", comenta Pujol.
O proponente do Título
ao Dr. Pujol, ex-vereador
Roni Surek, disse que esta
honraria não é uma home-

nagem, mas sim uma justiça
pelos oito anos atendendo as
crianças de suas famílias.
Dr. Pujol agradeceu as
palavras e a homenagem.
Relatou sobre sua chegada
na cidade no início da carreira, e diz que foi muito bem
acolhido por seus colegas de
trabalho e pela população. O
homenageado também fez
um alerta a população sobre
as doenças que estão voltando. “Temos vacinas disponíveis no SUS. Imaginem
se não existisse o Sistema

Único de Saúde nesta pandemia da Covid, o que seria de
nós? Convençam as pessoas
de que é preciso vacinar as
crianças”, alertou
O médico disse ainda que
sua expectativa para o amanhã é que a modernidade
não apague o jeito simples e
honesto dos iratienses. “Tenho muita alegria de chamar
todos os iratienses de meus
conterrâneos”, agradeceu.
O prefeito Jorge Derbli
parabenizou o ex-vereador
Roni pela homenagem e aos
vereadores que aprovaram a
honraria. “Quantas e quantas crianças passaram pelas
mãos do Dr. Pujol, inclusive
a minha neta. Só temos a
agradecer por todos os atendimentos e, especialmente,
pela atenção e carinho oferecido aos iratienses”.
Mello registrou ainda que
a homenagem concedida
pela Câmara representa o
reconhecimento dos cidadãos iratienses aos elevados
serviços prestados não apenas na sua carreira médica, onde sempre atuou com
amor e comprometimento,
mas também em razão da sua
trajetória como ser humano,
multiplicando a generosidade e a excelência, saberes
e cuidado, tornando-se um
exemplo para todos nós.
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SAÚDE

Municípios relatam dificuldade em
contratar médicos no pós-pandemia
A falta não é apenas
de médicos, mas,
sim, em diversos
setores da Saúde

No período da pandemia
houve uma grande defasagem na equipe de médicos e
outros profissionais na saúde.
O setor ficou sobrecarregado
e precisou de ações urgentes
para o problema que, na medida do possível, foi resolvido.
Com a diminuição de casos da Covid-19 e o avanço
da vacinação, a normalidade
está voltando e os municípios
relatam a dificuldade na contratação de novos médicos
para as consultas eletivas.
Os pacientes com doenças
crônicas precisaram ficar em
isolamento e esperar para as
consultas de rotina, agora,
os setores de saúde relatam
está dificuldade com a falta
de profissionais.
Em Imbituva, a secretária
de Saúde, Gessana de Antoni,
explica que o problema é em
vários municípios, visto que,
os pacientes que esperaram
pelos acompanhamentos
médicos na pandemia, estão
voltando a procurar as consultas e tratamentos. “Esses
pacientes seguiram as reco-

Conselho de Saúde de Imbituva

ESTHER KREMER

A dificuldade na contratação dos profissionais de saúde é um problema que toda a região enfrenta no período pós-pandemia
mendações de ficar em casa
e, agora, eles estão vindo
atrás de consultas. Há uma
sobrecarga, precisamos desse
suporte e não só Imbituva, em
toda a região”, disse.
Gessana também explica
que a falta não é somente
com médicos, mas, sim, em
diversos setores da Saúde,
pois alguns pacientes ainda
enfrentam as sequelas da

“A gente tem feito o melhor para
atender nossa população, mas
precisamos de mais médicos para
o município”

MARCELO MAZURECHEN

Covid e o próprio vírus. “Precisamos de profissionais na
enfermagem, fisioterapia,
terapia, ect, porque houveram muitas aposentadorias,
afastamentos e não foi feito
concurso, agora que a pandemia está mais tranquila,
não precisamos repor estes
cargos abertos”.
Em Prudentópolis, o secretário de Saúde, Marcelo
Mazurechen, relata a dificuldade na contratação de médicos. “O município não tem
medido esforços para manter
a nossa equipe médica em
quantidade o suficiente para
atender toda a população,
porém há uma rotatividade
desses profissionais que escolhem trabalhar em grandes

centros ou perto das famílias”, disse.
Mazurechen comenta que
há três vagas para médicos
por meio do PSS e que as inscrições vão até dia 23 de maio.
“Nós estamos com as inscrições abertas, já fizemos sete
PSS. Esta é a nossa situação
hoje, de qualquer formaofertamos o suporte para as
unidades de saúde”, disse.
Em Rio Azul, a secretária
de Saúde, Cristina Schvaidak, comenta que os médicos
avaliam bastante as condições de trabalho e que se o
município não dá assistência
e estrutura, eles vão preferir
outros locais. “O médico do
SUS não é para apagar fogo,
é para fazer saúde pública,

prevenção, promoção da
saúde e ter condições de fazer bons exames, ter tempo,
medicamentos disponível e
toda uma estrutura”, disse.
O município conta com
cinco médicos no setor de
Estratégia Saúde da Família
(ESF), uma especialista na
saúde da mulher, três concursados, dois via consórcio
e um do Programa Mais Médicos. A secretária comenta
que no auge da pandemia,
houve a dificuldade na contratação de médicos, mas
que agora a situação está
melhorando.
A Folha de Irati entrou em
contato com outros municípios, mas não obteve respostas
até a publicação desta edição.
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Qual a diferença entre Tonsilite
crônica e Tonsilite Crônica Caseosa?
A sintomatologia
consiste de
irritação na
garganta ou
halitose e saída
de material
branco de
odor fétido
das criptas.

A

O QUE É TONSILITE
CRÔNICA
s anginas de
origem
v i r a l
correspondem
a 75% das faringoamigdalites agudas, mesmo
em casos recorrentes. Os
agentes virais são preponderantes nos dois ou três
primeiros anos de vida e
menos frequentes após a
puberdade.
O QUE É TONSILITE
CRÔNICA CASEOSA
As amígdalas apresentam criptas ou sulcos profundos que favorecem a
deposição de caseum, material constituído de restos alimentares, cristais
de colesterina, descamação epitelial e leucócitos
degenerados. Em alguns
casos ocorre encapsulamento do material caseoso pelo epitélio amigdaliano, inciando um pro-

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

Reprodução Internet

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Os principais sintomas consistem em de irritação na garganta ou halitose e febre recorrente
cesso inflamatório local,
f o r m a n d o ve r d a d e i r o s
cistos repletos de líquido
leitoso, de localização
preferencial no pólo superior da amígdala, uni
ou bilateral.
DIFERENCIANDO OS
SINTOMAS
Tonsilite crônica Onde está presente a febre
recorrente, odinofagia,
dificuldade de deglutição,
enfartamento ganglionar
submandibular e cervical,
halitose, respiração bucal,

e alterações gerais na disposição, apetite, e na própria tonalidade da pele,
pálida. O quadro pode ter
agudizações frequentes, e
por vezes intensas, quanto dor e febre. A obstrução
de via aérea pode originar
ronco, apneia do sono,
deformidade torácica, e,
no extremo, sobrecarga
cardíaca e insuficiência
cardíaca.
Tonsilite crônica caseosa - A sintomatologia
consiste de irritação na

garganta ou halitose e
saída de material branco
de odor fétido das criptas. O tratamento clínico
deve ser dirigido para uma
higienização local com

anti-sépticos em forma de
gargarejos, principalmente após as refeições, remoção do material caseoso e
antibióticos nos casos de
amigdalite purulenta.
TRATAMENTOS
Tonsilite crônica - O
tratamento mais utilizado e com maior eficácia
para casos de tonsilites
recorrentes crônicas e o
tratamento com cirurgia.
Tonsilite crônica caseosa - O tratamento clinico e feito com gargarejos com antiseptico bucal.
Se não houver sucesso
com tratamento clínico,
pode-se optar pela criptólise com laser de CO2
ou mesmo amigdalectomia. Para o desaparecimento dos sintomas são
necessárias, em média,
sete aplicações, repetidas a cada três semanas.
A té cnica é efetiva em
87% dos casos. É uma técnica segura e eficiente,
podendo ser realizada
ambulatorialmente sob
anestesia tópica, permitindo ao paciente retorno
imediato às suas atividades.
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INOVAÇÃO

Masterpisos é a nova empresa no ramo
de pisos de madeiras de Imbituva
A empresa ficará
instalada no novo
Parque Industrial
do Mato Branco de
Baixo

A Masterpisos pode gerar até 130 empregos diretos e, aproximadamente, 400 a 500 indiretos

Área destinada para a instalação da empresa em Imbituva
diretos e, aproximadamente, 400 a 500 empregos indiretos.
Segundo
do
O U T DoOprefeito
OR
município, Celso Kubaski,
foi cedido uma área que
seria suficiente para a
empresa, mas com a evolução das negociações, os

área, que mais tarde será
destinada a habitação
popular, e em contrapartida, o município oferece
espaço em uma permuta de matrícula.A área
mede em torno de 115 mil
metros quadrados e fica
próxima a BR-373. “Como

o investimento é muito
grande, eles precisavam
ter essa segurança”, disse
Kubaski.
O prefeito enfatizou
que o setor da madeira
é forte no município e
a vinda da empresa só
vai agregar na economia
local. “Estão aqui com o
objetivo de fortalecer o
setor madeireiro, que já é
forte em Imbituva e na região. Junto com o setor de
malharias e calçados vão
fazer de Imbituva um polo
industrial, tenho certeza
disso”, comenta Celso.
Em relação ao terreno para a construção de
habitação popular, Celso
explica que fica na área
central de Imbituva, com
saneamento, uma área
grande e com ótima qualidade de moradia. “É uma
paridade de valores, eles
compraram uma ótima
área para a habitação e
nós cedemos uma ótima
á r e a p a ra a i n s t a l a ç ã o
da empresa. É o sonho
de todo gestor, emprego
e moradia caminhando
juntos”, disse o prefeito.
O vice-prefeito de Imbituva, Zaqueu Bobato,
comentou sobre a novidade e disse que o poder
público tem a obrigação
de ser um facilitador da
geração de empregos. “É
uma grande empresa, há

52 anos no mercado e que
vai gerar vários empregos
diretos e indiretos, isso
vai beneficiar o município como um todo”.
“Parabéns para aqueles
que acreditam e investem
no potencial que Imbituva
tem.Uma cidade economicamente forte, dinâmica e de portas abertas
para as novidades, era um
compromisso da campanhado Celso e está se concretizando”, disse Bobato.
O vice-presidente da
OAB do Paraná e representante da empresa,
Fernando Deneka, fez
um pronunciamento na
Câmara de Vereadores,
na última sessão, e defendeu a instalação da
Masterpisos no município. “A empresa gostou
muito do espaço que foi

Reprodução Vídeo Masterpisos

empresários sentiram a
necessidade de investir
mais e solicitaram que o
município disponibilizasse uma área maior.
Pela legislação, não
é permitido a venda de
terreno público e a Prefeitura ofereceu uma permuta de terreno, onde a
empresa compraria uma

Zaqueu Bobato

O município de Imbituva terá uma nova empresa no ramo de pisos
de madeiras. A Masterpisos faz parte do Grupo
Indusparquet e é responsável pela produção de
pisos multiestruturados
e multilaminados. Ficará
localizada no novo Parque
Industrial da comunidade
de Mato Branco de Baixo.
A s t ra t a t i va s p a ra a
instalação da empresa
acontecem desde o ano
passado e, agora, está em
fase final da parte burocrática, da compra do
terreno e dos trâmites de
aprovação com a Câmara
Municipal de Vereadores.
A nova instalação irá gerar cerca de 130 empregos

Reprodução Vídeo Masterpisos

ESTHER KREMER

oferecido, a localização é
boa para a questão logística, bom acesso para os
trabalhadores, o acesso
de liberação ambiental,
é um imóvel apto para a
instalação”, disse Deneka.
“Eu, como morador
de Imbituva, defendo o
maior número de empresas, isso melhora a mão
de obra, a necessidade de
novas moradias, melhora
o comércio, os serviços da
cidade, gera empregos e
renda. Eu estou na torcida
para que tudo isso ocorra,
é para o bem da cidade e
de toda a região”, disse o
advogado.
O presidente da Câmara, Élcio Galvão, também
comentou sobre a nova
instalação. “Estamos muito contentes pela vinda
de uma grande empresa
para o município, vai ser
uma geradora de empregos e vai render muitos
frutos para Imbituva. Nós,
como gestores públicos,
trabalhamos em prol do
bem-estar da população
imbituvense e vamos ajudar no que for necessário
p a ra o c r e s c i m e n t o d a
economia e do setor industrial”, disse.
Segundo Galvão, o município está qualificado
para receber mais uma
empresa de grande porte.
“Já temos ótimas empresas na cidade e está vai
fazer o município crescer
ainda mais. Temos mão de
obra qualificada, pois o
setor de madeira é forte
aqui na região”.

A Masterpisos é especialista na fabricação de pisos de madeira
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SUSTENTABILIDADE

Saiba quais são os impactos do
desmatamento para o nosso planeta
O desmatamento
no ano de 2021 foi o
pior em 10 anos
ESTHER KREMER
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciaiws (INPE),
entre o período de 01 de
agosto de 2020 até 31 de
julho de 2021, cerca de
13.235 km²foram desmatados da Floresta Amazônica. De um ano para o
outro o crescimento foi de
21,97%, os dados indicam
que o ano de 2021 foi o
pior em 10 anos.
QUAL É O TAMANHO
DO PROBLEMA?
A World Wildlife Fund
(WWF), em tradução livre
Fundo Mundial da Natureza, explica que 80% das
espécies terrestres vivem
em florestas e dependem
da sua boa estrutura.Por
causa das queimadas ilegais e do grande desmatamento, diversas espécies
estão em extinção. Veja a
matéria do Folha na Escola intitulada “Cuidar dos
animais também é cuidar
do meio ambiente”.
O desmatamento também prejudica o clima e
fomenta o aquecimento
global. As árvores são responsáveis por neutralizar
os gases nocivos aos seres humanos, elas atuam
como “zonas armazenadoras de carbono” e quando
são queimadas liberam
esses gases e isso faz com
que o clima seja alterado.
O Brasil possui mais de 50

mil espécies de árvores
e algumas estão na terra
muito antes de nossos tataravós nascerem.
A economia também é
afetada com o desmatamento, visto que, as florestas produzem diversas
matérias-primas que podem ser utilizadas em setores econômicos, porém,
de forma sustentável, não
esgotando seus recursos.
Já vimos em diversas
edições quais são as formas de utilizar os recursos de forma sustentável.
C a s o vo c ê n ã o l e m b r e ,
entre no site da Folha de
Irati e procure pela categoria “Folha na Escola”, lá,
você vai encontrar todos
os temas já trabalhados
e diversas atividades que

podem ajudar o nosso planeta a prolongar sua vida.
PRESERVAR TAMBÉM
É COISA DE CRIANÇA
Mas você deve pensar,
como eu posso ajudar?
Não é uma tarefa tão simples, pois o desmatamento
acontece em massa e muito longe da nossa realidade. Você pode começar
com boas ações e plantar
algumas árvores. Converse com pais e professores
sobre o problema que o
planeta está enfrentando
e peça para que ajudem
nessa importante tarefa
de reflorestamento.
Você também pode denunciar qualquer crime
ambiental para o número
181 da Policia Ambiental.
Lembre-se que os maustratos aos animais também são considerados
crime ambiental perante
a Lei 9.605.
As fábricas que jogam
detritos poluentes em
rios, lagos e mares, prejudicando as populações
ribeirinhas e os animais,
que soltam fumaças pretas e contaminadas que

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Prefeitura Municipal
de Irati

Acesse o
QRCode
para ver
os jogos
disponíveis
no Escola Games

poluem o ar que respiramos também se encaixam
em crimes ambientais.
Não compre animais
silvestres. Sabemos que
os animais silvestres podem ser muito fofos e
bonitinhos, mas o lugar
deles não é dentro de casa.
Diversos deles correm risco de extinção e se forem

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

retirados do seu habitat
natural, podem deixar de
existir.
Professora, mande
para o e-mail jornalismo@folhadeirati.com.br
a atividade da sua turma
sobre o combate ao desmatamento e apareça na
próxima edição do Folha
na Escola.

Núcleo Regional de
Educação de Irati
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CONQUISTA

Roman garante R$ 4,5 milhões para
asfaltar estrada que liga Irati ao Itapará
nicipal e atendida pelo deputado Evandro. Além disso, ele
comenta que conversaram
com outros parlamentares,
mas foi Roman que se colocou
à disposição para conhecer a
comunidade e trazer o recurso para este sonho. “Recebemos na minha comunidade,
para as famílias que conheço,
trazer essa importante e sonhada conquista para Irati,
esse eixo, essa espinha dorsal
que é a estrada de Gonçalves
ao Itapará. Agradeço ao deputado por ter nos atendido”,

Com este valor,
serão pavimentados,
aproximadamente,
5 km até o Rio do
Couro
JAQUELINE LOPES

"R$ 4,5 mi"
Jaqueline Lopes

Presidente Helio de Mello, deputado Evandro Roman, prefeito Jorge Derbli e vereador Cesar Jacumasso

com o Helio e com prefeito
Jorge, e estamos gerando
com o Jacumasso para fazer
na região do Monjolo. O objetivo é esse. São R$ 4,5 milhões
que serão colocados esse ano
na estrada até o Itapará”,
comenta Roman.
Para o morador do Rio do

“Nós temos que dar estrutura para
escoar a produção, e é desta forma
que geramos esse compromisso
com o Helio e com prefeito Jorge, e
estamos gerando com o Jacumasso
para fazer na região do Monjolo. O
objetivo é esse”

DEPUTADO FEDERAL EVANDRO ROMAN

Couro, Valdemar Specht, que
vive há 50 na localidade e tem
um bar, o asfalto vai fazer diferença. “Vai ser muito bom
para a comunidade. Quando
não chove é muito pó, quando chove é muita lama. Vai
amenizar os problemas”,
disse.
Luiz Bornelove é caminhoneiro e trabalha com
serraria. Ele atende uma que
fica perto da área urbana
de Irati, por isso, utiliza a
estrada quase todos os dias.

interessante ter mais trechos
pavimentados. “Vai ser uma
boa, mas eles tinham que
fazer até o Itapará, aí ficaria
melhor. Mas vai ficar bom. Os
ônibus passam pela estrada,
pois o colégio é perto, e os
motoristas sofrem, em dias
de chuva é penoso. O asfalto
vai ser uma boa”, conta.
Sobre a viagem para a

Previsão é começar a obra pela comunidade do Rio do Couro, sentido Gonçalves Junior

disse.
Roman ainda se comprometeu em fazer etapas a
obra. Primeiro serão os 5 km,
depois, deve investir ainda
mais, assim como no Pinho.
“Quando iniciamos uma obra
vamos até o fim. É esse o compromisso que nós temos em
Irati com essas três lideranças (Jorge, Helio e Jacumasso).

Moradores Basílio Joaquim Maneira e Valdemar Specht
capital do Brasil, que trouxe o
recurso para a comunidade,
o prefeito diz que o deputado atendeu de prontidão ao
pedido feito por eles. Além
disso, Derbli enfatiza que
Evandro foi o deputado que
mais enviou recursos para
estradas rurais, como o do
Pinho, que foram em quatro
etapas e uma última está em
andamento, no Pirapó; Barra
Mansa; Itapará, e ainda deve
trazer para o Monjolo, pedido
do vereador Cesar Jacumasso.
Já o presidente da Câmara
de Vereadores de Irati enfatiza que essa obra veio de uma
grande articulação política,
feita pela administração mu-

Jaqueline Lopes

O novo asfalto surgiu de
uma viagem a Brasília feita
pelo prefeito Jorge Derbli e
pelos vereadores Helio de
Mello, Cesar Jacumasso e
Nego Jacumasso, que rendeu
frutos. Nela, conversaram
com o deputado que atendeu
ao pedido, pois viu a consistência do projeto e o que significa para as comunidades
a estrada. “Nós temos que
dar estrutura para escoar a
produção e é desta forma que
geramos esse compromisso

Além disso, ele conta que o
caminhão já atolou devido
aos buracos e valetas que
têm na rodovia. “O asfalto
é muito importante para a
região. Se sair vai ser muito
bom”, observa.
Para o prefeito Jorge Derbli, esta é mais uma conquista para Irati, pensada para
valorizar o produtor rural
no escoamento e na produção, pois, mesmo que sejam
feitas manutenções, com o
tempo ficam deterioradas,
mas agora a comunidade
terá uma nova oportunidade
com a pavimentação. “São
várias comunidades que vão
ser contempladas com esse
asfalto, e hoje estamos para
dar essa notícia de um recurso de R$ 4,5 milhões que
serão disponibilizados pelo
deputado Evandro Roman,
para fazer uma etapa dessa
obra, porque o nosso intuito
é começar em Gonçalves Junior e ir até o Itapará”, afirma
Derbli.
Aumentar o trecho pavimentado é uma dos pensamentos de Basílio Joaquim
Maneira, caminhoneiro e
lavrador, morador do Rio do
Couro há 54 anos. Ele relata
que a estrada gera muito pó
e já viu muitos caminhões
e carros atolarem na lama
após as chuvas, por isso, seria

Valor garantido pelo
deputado federal Evandro Roman para pavimentação na estrada de
acesso ao Itapará .

Jaqueline Lopes

A estrada que liga Irati ao
Itapará vai ser pavimentada.
O anúncio foi feito pelo deputado federal Evandro Roman,
que viabilizou o recurso no
valor de R$ 4,5 milhões para
asfaltar o primeiro trecho,
que é tão sonhado pelos moradores das localidades. As
melhorias vão valorizar o
produtor rural.
Com o recurso e mais
contrapartida da Prefeitura,
serão pavimentados cerca
de 5 km da estrada. A obra
começará próxima a igreja
da comunidade de Rio do
Couro, sentido Gonçalves Junior, até, aproximadamente,
a ponte do Campina. A ideia é
fazer mais trechos de asfalto,
além deste primeiro. Também, será feita com uma base
maior, assim como no Pinho.
Desta forma, o pavimento irá
durar muito mais.

Vamos fazer desta forma na
comunidade”, completa.
O recurso está garantido
pelo deputado e, agora, serão feitos os trâmites para
que a obra seja licitada no
primeiro semestre deste
ano, antes do início do período eleitoral. Ainda, na
visita feita por Roman a Irati,
o vereado r C e s a r J a c u masso fez o pedido para
asfaltar a comunidade
de Monjolo, que também é um sonho antigo
da população. O qual o
deputado atendeu e se
comprometeu em trazer
o recurso necessário ainda
este ano.
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO Nº 38/2022
FORMA ELETRÔNICA

Prefeitura
Municipal de Rio Azul

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 107
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão
de obra e peças, componentes e acessórios originais de reposição das maquinas pesadas, com menor preço unitário, obtido através do maior desconto
sobre a tabela de preço do fabricante, que serão utilizados na manutenção e
conservação da frota municipal atendendo as requisições das secretarias.
Data de início de acolhimento de PROPOSTA: 11 de maio de 2022
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 23/05/2022 ás 08:00
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA : 23/05/2022 ás 09:00

CARLA FLAIANE DA SILVA
Presidente
CINTIA STODOLNY
Secretária
MICHELE DE F. VALENTIM MACHADO
Membro
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. 54/2022,
do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de
abertura para o dia 26 de MAIO de 2022, às 08H30min,
cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
REALIZAÇÃO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL
E NITROGÊNIO LÍQUIDO (SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS), através da plataforma eletrônica BLL. O início
de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a
partir das 13:00h do dia 13/05/2022 às 08hr 29min do dia
26/05/2022, início da fase de lances às 09hrs 00min do
dia 26/05/2022. 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 13 de maio de 2022.
Rio Azul, 12 de maio 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, nº.: 08/2021, do tipo menor
preço, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS
DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAR PESSOAS PARA A EXECUÇÃO DE FUNÇÕES DE:
A) AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESPAÇOS URBANOS E
CONSERVAÇÃO PREDIAL E B) AJUDANTE DE OBRAS
CIVIS
Rio Azul-PR, 12 de maio de 2022.
Leandro Jasinski.
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 047/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS
LTDA
CNPJ.: 90.344.714/0001-00
VALOR: R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 10/05/2022
à 05/11/2022.
ASSINATURA: 10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI

O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de
Guamiranga, www.guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - informações poderão ser solicitadas pelo telefone – (0**-42-34381148) ou E-mail:
licitacao@guamiranga.pr.gov.br.

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.: 38/2021, do
tipo menor preço, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE
UMA ESTAÇÃO TOTAL
Rio Azul-PR, 12 de maio de 2022.
Leandro Jasinski.
Prefeito Municipal.

GUAMIRANGA-PR, em 10 de maio de 2022
EDERSON A. BELEDELI
Pregoeiro
Portaria nº.23/2022

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. 52/2022, do tipo
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura
para o dia 25 de maio de 2022, às 08H00 min, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES
FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL GRÁFICO
PARA TODAS AS SECRETARIAS, através da plataforma
eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia 13/05/2022
às 07hr 59min do dia 25/05/2022, início da fase de lances
às 08hrs 30min do dia 25/05/2022. 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 13 de maio de 2022.

Súmula
SÚMULA DE
REQUERIMENTO
DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
ZK LAMINADORA
E COMPENSADOS LTDA torna
público que irá
requerer ao Instituto Água e Terra
- IAT a Licença
Ambiental Prévia,
para Fabricação
de madeira laminada e de chapas
de madeira compensada, situada
na Rua Olivéio
Neves, 100, no
Município de Teixeira Soares - PR.

Rio Azul, 12 de maio 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. 53/2022, do tipo LICITAÇÃO ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO SOBRE OS
VALORES PRATICADOS NA TABELA SINDEPAR-PR,
com data de abertura para o dia 25 de maio de 2022,
às 13H00min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE
SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN, através da plataforma eletrônica BLL. O
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá
a partir das 13:00h do dia 13/05/2022 às 12hr 59min do
dia 25/05/2022, início da fase de lances às 13hrs 30min
do dia 25/05/2022. 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 13 de maio de 2022.
Rio Azul, 12 de maio 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 ABERTO
o Pregão ELETRÔNICO, nº. 55/2022, do tipo MENOR
PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia
26 de maio de 2022, às 13H 00min, cujo objeto é o
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA
PARA EVENTOS MUNICIPAIS E MONITORAMENTO
COM CONTROLADOR DE ACESSO DESARMADO,
PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, através da plataforma
eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia 26/05/2022
às 12hr 59min do dia 26/05/2022, início da fase de lances
às 13hrs 30min do dia 26/05/2022. 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 13 de maio de 2022.
Rio Azul, 12 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EDITAL

Fernanda Aparecida Zeaginski Sandeski, Escrevente autorizada do 2° Serviço Registral Imobiliário
da Comarca de Irati, Estado
stado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos que do presente Edital
conhecimento tiverem, em cumprimento ao artigo 19 da Lei n°6.766/1979, que se acham depositados neste
Serviço Registral, os documentos elencados no art.18 do referido diploma legal, do “LOTEAMENTO
LOTEAMENTO
RESIDENCIAL MOLINARI”, de propriedade da loteadora V. B. Incorporadora Ltda,, inscrita no CNPJ nº
01.390.355/0001-05, com sede na Rua Presidente Rodrigo Otavio nº 1.026, Hugo Lange, em Curitiba,, PR. O
terreno situa-se na Rodovia BR 153, Km 337 + 534,15 metros, lado ímpar, esquina com a Rua C, bairro
Riosinho, cidade de Irati, PR, com a área de 141.601,66,00m², matriculado sob o n° 18.604 no Livro 2 deste
Serviço Registral. O loteamento compõe-se por 305 (trezentos e cinco) unidades, distribuídas em 24 (vinte
vinte e
quatro) quadras sequenciais, possui 15 (quinze) ruas assim denominadas: Rua 1; Rua 2; Rua 3; Ruaa 4; Rua 5,
Rua 6; Rua 7; Rua 8; Rua 9; Rua 10; Rua 11; Rua 12; Rua 13; Rua sem denominação C e Estrada Municipal. Área
total dos lotes: 89.514,03m². Sistema Viário: 45.067,61m². Área institucional destinada ao Município:
3.622,28m². O presente edital será publicado em 03 (três) dias consecutivos, e diante disto, abre-se o prazo de
15 (quinze) dias,, a contar da última publicação, para apresentação de qualquer impugnação. Não havendo
nenhuma manifestação dentro do prazo legal, será efetuado o registro do loteamento.
eamento. Ficam os autos do
processo de abertura do loteamento mencionado, acompanhado de todos os seus documentos, a disposição
de quaisquer interessados, na sede deste Serviço Registral, situado na Rua Coronel Grácia nº541, Centro, nesta
cidade de Irati, Estado do Paraná, dentro do horário regulamentar de expediente, entre às 08h:30m
m às
11h:00m e das 13h:00m às 17h:00m para vistas. Dado e passado nesta cidade e comarca de Irati, Estado do
Paraná, aos 11 de maio de 2.022.
(documento assinado digitalmente)

Fernanda Aparecida Zeaginski Sandeski
Escrevente autorizada do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Irati-PR

Esse documento foi assinado digitalmente por FERNANDA APARECIDA ZEAGINSKI SANDESKI - 11/05/2022 10:17

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
21/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONJUNTO
MUSICAL OS SERRANOS LTDA., PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO "OS SERRANOS", A SER REALIZADO NO DIA 14/07/2022, NAS
FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS
LTDA
CNPJ.: 90.344.714/0001-00
Embasamento Legal: ART 25, INCISO III, DA LEI
8.666/93
Rio Azul, 10 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

LOCAL: www.bllcompras.org.br – BLL

EDITAIS

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022
A comissão de licitação comunica aos interessados
na execução do objeto do Edital de Concorrência nº
02/2022, que após a análise e veriﬁcação da documentação de habilitação pela Comissão, decidiu habilitar as
seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA:
CONSTRUTORA
TANGARÁ LTDA- CNPJ.:04.345.893/0001-68. Comunica
outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data deste edital, a comissão de licitação
dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer
das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Prefeito Municipal
(a)EDSON BECKER DUTRA
Representante

Para verificar a autenticidade, acesse https://registradores.onr.org.br/validacao.aspx e digite o hash 6fb4a5b0-792e-47e3-b824-ab23a46c3bc2

EDITAL DE HABILITAÇÃO
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Deputado Estadual Romanelli viabiliza
R$ 570mil para compra de uma Patrola
Esse é um dos
muitos recursos
que o deputado
conseguiu para o
município

Na quinta-feira (05), o Deputado Estadual Luiz Claudio
Romanelli esteve em Rio Azul
para a entregar as chaves de
uma Patrola XCMG. O equipamento foi adquirido a partir
de recursos viabilizados pelo
deputado, via emenda parlamentar. O maquinário será de
grande utilidade para os munícipes, especialmente pela
demanda da área rural, já que
patrola terá grande função na
realização de novas obras e no
auxílio aos produtores.
“É uma satisfação estar
sempre em Rio Azul com os
parceiros que a gente tem
aqui, o nosso prefeito Leandro, o vice-prefeito Jair, os vereadores Rita e Sérgio. Enfim,

Assessoria

AMANDA BORGES

Romanelli, prefeito Leandro, vice Jair, e os vereadores Sérgio e Rita

todos que aqui atuam para
melhorar a vida das pessoas”,
disse Romanelli sobre a visita.
Ainda, ele reforçou que Rio
Azul tem alta demanda agrí-

cola e que o equipamento será
amplamente aproveitado
pelos moradores do interior.
De acordo com Romanelli,
anteriormente a compra da

Patrola, a gestão municipal
se reuniu para analisar qual
seria a demanda mais urgente da população. Somente
assim, os governantes tiveram segurança para dar um
destino ao recurso que seria
viabilizado pelo deputado.
Concluiu-se, então, que o
equipamento estava nos elencados como prioridades de
compra e, assim, os trâmites
iniciaram.
“A gente fica muito feliz,
eu agradeço ao deputado
Romanelli, sempre muito
bem-vindo aqui em Rio Azul.
Assim como o Deputado Hussein, Romanelli faz um grande trabalho por Rio Azul lá
na Assembleia Legislativa,
intercedendo pelo nosso município”, agradeceu o prefeito
da cidade, Leandro Jasinski.
Ainda, Jasinski disse que
o trabalho desempenhado
por Romanelli na ALEP tem
reflexos diretos na vida dos
rioazulenses. “Nós ficamos
felizes, mas a população fica
ainda mais pelo trabalho que
você tem desempenhado na

Assembleia em prol do município”, finalizou.
Jair Boni, vice-prefeito de
Rio Azul, é engajado na luta
para a obtenção de recursos
para o interior do município.
Por isso, também reforçou
que o deputado tem feito um
ótimo trabalho para a área
rural.
Além disso, Boni explica
que Romanelli foi responsável por diversas outras ações
no município. Entre elas:
a compra de uma máquina niveladora, o asfalto das
Vilas Girardi e Bela Vista,
R$ 400 mil para construção
de um Pronto Socorro do
Hospital, R$ 90mil em mobiliário para um Posto de Saúde,
R$ 40 mil para instalação de
internet em uma escola, a
compra de uma Saveiro para
a agricultura, R$ 90 mil para
um veículo para uso do Hospital, entre outras ações.
Também participaram
da entrega do maquinário
o Presidente da Câmara dos
Vereadores, Sérgio Mazur, e
a Vereadora Rita Boni.

SAÚDE

Sandro Alex garante compensar emenda
perdida por Santa Casa de Prudentópolis
Hospital perdeu
repasse de verbas no
valor de R$ 750 mil
O deputado federal Sandro
Alex (PSD) garantiu que irá
repor o valor de R$ 750 mil
perdido pelo Hospital Santa
Casa de Prudentópolis, que
eram para a implantação de
UTIs. Alex, autor da emenda,
comenta sobre a importância
de manter o investimento na
saúde, devido à necessidade
da população.
Segundo o deputado, a
emenda foi perdida porque os
dados necessários não foram
cadastrados em tempo hábil
para ser liberado em 2021,
mas que apesar do contratempo entende que a falta
deste recurso prejudicaria a
população, assegurando fazer
a reposição do recuso ainda
este ano. Ele ainda diz que é
preciso agilidade, pois é ano

Arquivo folha/Assessoria

KARINA LUDVICHAK

Hospital Santa Casa de Prudentópolis perde emenda destinada para implantação de UTIs
eleitoral e as regras e datas
têm legislação diferenciada
para autorizar o trâmite do
recurso. “Antes ou depois do
período eleitoral. Acontecerá ainda este ano. Não cabe
julgar os motivos que o recurso foi perdido. Cabe, sim,
colocá-lo novamente para que

“Prudentópolis esperava e se sente mais
segura com a implantação da UTI”

DEPUTADO SANDRO ALEX

a população não seja prejudicada”, comenta.
O secretário da Saúde de
Prudentópolis, Marcelo Mazurechen, por meio das redes
sociais, esclareceu que a Prefeitura não teve envolvimento
com a perda do repasse da verba, que seria destinada para
a construção de novos leitos
de UTI. E explicou, ainda,
como funciona a gestão dos
hospitais. “Primeiramente,
cabe dizer que o município,

dentro de seu território, possui dois hospitais e que estes
são instituições filantrópicas,
credenciadas ao SUS, através
do Estado, e que ambas recebem recursos estaduais e
federais de variais formas, e
uma delas é o repasse através
dos deputados”.
O secretário diz ainda que
a gestão dos dois hospitais
não pertence ao município,
e que cada um possui os próprios responsáveis e própria

equipe. Assim, quem faz a
captação desses recursos e a
prestação de conta é a equipe
gestora de cada um deles.
NOTA DO HOSPITAL
Em nota, o Hospital Santa
Casa de Prudentópolis confirma ter perdido o repasse de
verbas destinada aos novos
leitos de UTIs. “Ocorre que
houve uma exigência feita
pelo Ministério da Saúde exatamente no dia 23/12/2021,
contudo, ao proceder a Santa
Casa com o imediato cumprimento da dita exigência o
sistema do mesmo Ministério
da Saúde apontou, de forma
surpreendente, que já se encontrava com o seu sistema
fechado. Ou seja, apontou
exigência em 23/12/2021,
contudo não era passível de
veiculação no sistema de seu
cumprimento, pois estava
fechado. Na pratica, a Instituição, assim como os recursos
pretendidos, ficaram sem a
possibilidade de apresentar no
sistema do Ministério da Saúde as informações necessárias
para garantir o empenho dentro de 2021, por uma questão
eminentemente técnica do
Ministério da Saúde”.
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GENTE
Suelen Lima

Jonathan Luiz Pepe

social@folhadeirati.com.br
WhatsApp (42) 9 8423-2333

O pequeno Samuel Maisevicz vai assoprar sua terceira
velinha na segunda-feira (16). Que seu caminho seja
repleto de alegrias e realizações. Ele recebe o carinho
de seus pais, Daiane e Juliano Maisevicz, além do irmãozinho Miguel e dos avós Artur e Amelia Maisevicz.
Parabéns!!!

Mais uma pra conta!
Inaugurou, na sexta-feira (06), mais uma “Loja N”, a cidade de Irati já conta com
uma variedade dos produtos oferecidos pela empresa há alguns anos, qualidade e
bom atendimento são marcas que certamente serão mantidas no novo empreendimento que irá focar em um novo conceito de moda jovem. A família convida os
clientes para conhecer o novo espaço que está localizado na Cel Gracia, Centro de
Irati. Sucesso!!!

12 de maio Dia do Enfermeiro
Todo respeito e gratidão aos enfermeiros que atuam na linha de
frente, com conhecimento, dedicação e compromisso. Os enfermeiros estão lá para prestar todo apoio necessário para nós.
São responsáveis por cuidar de pessoas, da saúde dos pacientes,
por realizar procedimentos de alta complexidade e administrar
equipes. A enfermagem é uma profissão fundamental para a saúde
e o bem-estar de toda a sociedade. Toda valorização aos enfermeiros e a nossa profunda gratidão hoje e sempre.
Representando esta tão importate classe, o Enfermeiro Mário Oliveira. Parabéns a todos que exercem esta bela profissão!

Primeiro aninho do Miguel!
Ele comemorou seu aniversário no sábado (07), acompanhado dos papais que tanto se alegram com suas conquistas e aprendizados. Que você continue crescendo e
trazendo alegrias a todos aqueles que lhe querem bem.
Feliz aniversário, muitas felicidades!!!
Filho de Lucas Gabriel e Mônica França.

