
MALLET
Lata do Mate 
é lançada em 
evento de 
comemoração 
aos 110 anos  
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INVESTIMENTO
Hospital de Rio 
Azul participa
de programa 
de efi ciência
energética
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INFRAESTRUTURA
Mais 2,6 km 
da Estrada da 
Gruta serão 
pavimentados
em Teixeira
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IMBITUVA
Prefeitura 
vai investir 
R$12 Mi na 
pavimentação
da Vila Brasil
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CRIME NO PIRAPÓ
Esposa e amante 
planejaram 
homicídio 
quatro meses 
antes
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A revitalização no Centro 
de Irati vai iniciar na segunda-
-feira (23). A primeira parte 
será na Rua Munhoz da Rocha, 
esquina com a Rua Carlos 
Thoms, e também terá o ser-
viço de drenagem, para solu-
cionar as enchentes. A obra 
visa modernizar a área central, 
além de fomentar o comércio 
local.  Motoristas e pedestres 
devem fi car atentos ao tran-
sitar pelas Ruas centrais nos 
próximos meses.   

Cidades 15

IRATI

Obra de revitalização do 
Centro começa na segunda (23)



FOLHA2 OPINIÃO Irati, 20 de Maio de 2022

CHARGE |Autoria: Sponholz

OPINIÃO

Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br

 JORNAL ASSOCIADO  
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA
Fundada em  

21 de abril de 1973

CENTRO DE IRATI MAIS MODERNO 

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 

Fake News e Eleições
 Nos últimos dias intensificaram os debates acerca do com-

bate sobre Fake News visando integridade das eleições que 
ocorrerão nos próximos meses. A eleição é o ponto principal do 
exercício da Democracia. E no Estado Democrático de Direito 
existem regras a serem seguidas para preservação do bem jurí-
dico que a legalidade e lisura do escrutínio.

 As últimas eleições foram marcadas pelo avanço da propa-
ganda política em redes sociais e a proliferação das campanhas 
em redes sociais, sendo que a disseminação de notícias falsas por 
perfis sociais verdadeiros ou fakes, possuem potencialidade de 
desequilibrar um pleito eleitoral.

 Na última semana o Tribunal Superior Eleitoral realizou 
parceria com a Spotify para combater fake News no Brasil, assim 
como também firmou durante o transcurso deste ano parceria 
com Google, Telegram, Facebook e Wattsapp para o mesmo fim.

 A liberdade das redes sociais gera a falsa sensação de au-
sência de regramento, entretanto nas eleições presidenciais 
de 2022 estará em vigor o tipo penal que prevê criminalização 
de “Fake News”, através do Art. 326-A, § 3º que dispõe em seu 
texto que, incorrerá no delito, quem comprovadamente ciente 
da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga 
ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe 
foi falsamente atribuído.

 A pena prevista é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e mul-
ta, o objetivo do tipo penal, é garantir a efetividade dos princípios 
constitucionais, sendo que jamais uma notícia falsa divulgada 
poderá ser considerada liberdade de expressão, assim como 
os famosos disparos maciços em redes sociais e aplicativos de 
mensagens instantâneas, quando inidôneos, violam os direitos 
fundamentais, inclusive a verdade, que é uma das bases da de-
mocracia. A criminalização de conduta ilegal visou a dar maior 
credibilidade ao debate político-eleitoral e coibir tais abusos.

 Ainda, o TSE através da Resolução n. 23.610/2019, prevê acer-
ca da desinformação na propaganda eleitoral através do Art. 9º-
A. no qual traz que é vedada a divulgação ou compartilhamento 
de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextua-
lizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive 
os processos de votação, apuração e totalização de votos, sem o 
prejuízo das sanções legais, ou seja, penais, de abuso de poder 
ou de uso indevido de comunicação.

 A proliferação das redes sociais, com incursão por movimen-
tos políticos, partidários e sociais, e atualmente com os fandoms 
permitiu o surgimento de uma nova classe, os “influenciadores 
digitais”, os quais são atualmente responsáveis pelo cenário de 
debate político, sua narrativa e o dinamismo.

 Partindo da propagação digital, em um contexto histórico 
o Tribunal Superior Eleitoral, através do RO 060397598, cassou 
em outubro de 2021, o Deputado Estadual eleito pelo Estado do 
Paraná, nas eleições 2018, Fernando Francischin, por divulgar 
notícias falsas contra o sistema eletrônico de votação, conde-
nando o deputado por uso indevido dos meios de comunicação, 
além de abuso de poder político e de autoridade, práticas ilegais 
previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em 
uma total demonstração de aplicação da legislação em face da 
disseminação de falsas notícias.

 Além da tipificação penal, a qual não foi o caso do deputado 
cassado, as consequências podem abranger a esfera política, 
com a perda do mandato, caso eleito, e a eleição de 2022, será a 
primeira com a tipificação penal em vigor, acerca das fake News, 
entretanto, muitas vezes as notícias falsas exorbitam a honra e a 
imagem, podendo ainda o ofensor ser condenado por mais estes 
crimes (calúnia, injúria e difamação).

 Apesar de o eleitor e o cidadão ter acesso facilitado às plata-
formas digitais por meio de qualquer dispositivo eletrônico, a 
vasta informação encontrada nem sempre é plural, correta e de 
fonte segura. Tudo isso, obviamente, repercute no cenário eleito-
ral, sendo está a maior preocupação para as próximas eleições a 
qual visa assegurar a democracia, que se encontra diariamente 
colocada em cheque por discursos falaciosos e factoides, os quais 
no período eleitoral, disseminados serão tipificados como crime.

 A liberdade de expressão é assegurada pela Constituição 
Federal, porém, não é absoluta e deve obedecer aos limites da Lei, 
e o combate a fake News, visa assegurar a lisura e o equilíbrio do 
pleito e o pleno exercício da democracia.

 Autores: *Antonio Belarmino Junior é advogado, mestre em 
Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Sevilha 
– Espanha, Pós-graduado em Ciências Criminais pela FDRP/
USP, presidente da ABRACRIM – SP (Associação Brasileira dos 
Advogados Criminalistas no Estado de São Paulo), coordenador 
da Pós-graduação em Direito Penal da Faculdade FGP, autor de 
livros jurídicos, parecerista em revistas jurídicas e palestrante.
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Nesta semana, a nossa edição traz como 
matéria principal o início das obras de revi-
talização do Centro de Irati, que começam 
na segunda-feira (23). A obra era um sonho 
antigo e agora se concretiza, além disso, 
vai dar outra cara para a área central e 
modernizar o espaço. Tudo isso somado a 
fomentação do comércio que vai acontecer. 

Um local para parar na hora do almoço, 
ler um livro, descansar, esperar alguém ou 
até olhar para as vitrines, esse é o conceito 
que o projeto traz. Um espaço tranquilo e 
seguro para a população poder fazer as 
compras ou passear pelo Centro. Essa vai 
ser a visão quando as obras finalizarem. O 
que esperamos que aconteça até outubro, 
como previsto na licitação.

A obra pode gerar certo transtorno, pois 
invade Ruas principais do município e tem 
um fluxo grande de veículos e pedestres. 
Rua Munhoz da Rocha, entre a Rua Carlos 
Thoms e Rua Coronel Grácia; Rua 15 de Ju-
lho, entre Munhoz (loja Choma) e Coronel 
Emílio Gomes (até a Afubra);  Rua 15 de 
Novembro, entre a Rua  07 de Setembro 
(no posto Sobutka) e Coronel Emilio Gomes 
(até a Panificadora Irati), estas serão as 
primeiras Ruas contempladas no projeto. 

O investimento foi de R$ 3 milhões, re-
cursos do deputado Ademar Traiano, que 
disponibilizou a emenda, a fundo perdido, 
por orientação do governador Ratinho 
Junior. A licitação ficou no valor de R$ 2,2 
milhões e o restante a Prefeitura já articula 
para realizar outras obras que já têm proje-

tos prontos. Esse valor pode ser oferecido na 
licitação devido ao desconto dado pela Unas 
Construtora, responsável pela obra. 

O trabalho para a revitalização começou 
no ano passado, mas já era um sonho anti-
go do diretor de comércio da Aciai, Oscar 
Muchau, e o projeto foi apresentado ao 
presidente Elias Mansur, discutido e bus-
caram a Prefeitura. Após isso, foram até a 
Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) e 
conseguiram o recurso com o presidente 
da ALEP, deputado Ademar Traiano. Houve 
algumas mudanças do projeto doado pela 
Associação Comercial e Empresarial de Irati 
(Aciai), na questão do mobiliário, mas essas 
modificações aconteceram pensando na 
melhor qualidade para a população. 

Toda essa articulação política resultou 
nessa obra que inicia na próxima semana. O 
Centro de Irati ficará mais moderno, seguro 
e confortável para a população. Há mais de 
40 anos não é feita uma remodelação na 
área central e é necessária. O município vai 
crescer com isso, vai ficar mais atrativo e as 
pessoas virão de fora comprar aqui. Assim, 
a economia do município movimentará 
ainda mais. 

As obras vão começar e a população 
precisa estar atenta. Pegar outro caminho, 
analisar quando sair de casa será uma al-
ternativa para não ter estresse no dia a dia, 
pois a passagem será mais demorada. Mas 
será por pouco tempo e, logo, todos poderão 
aproveitar esse investimento feito no Cen-
tro, que vai trazer mais modernidade a Irati. 
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"R$ 5 milhões"
Prefeito Derbli as-

sinou cinco ordens de 
serviço que, se soma-
das, chegam a um valor 
considerável

"Democracia não é 
o paraíso, mas ela 
consegue garan-
tir que a gente 
não chegue no 
inferno".

LEANDRO KARNAL

Revitalização do Centro
O prefeito Jorge Derbli está a todo vapor no que tange à 

categoria de obras no município. Na manhã de quinta (19), 
ele deu a ordem de serviço para empresa Unas Construtora, 
de Diana Serbai, iniciar a revitalização do Centro da cidade. O 
recurso é uma atuação, em primeiro lugar, do deputado Ade-
mar Traiano,presidente da Assembleia, com apoio do deputado 
Artagão Junior. A iniciativa para obra veio por parte da Aciai, 
que bancou o design do projeto e participa de todos os passos 
do planejamento e execução.

Descontaços
A empresa vencedora deu um descontaço na obra de apro-

ximadamente R$ 1 milhão. Mas o prefeito Jorge Derbli pediu o 
apoio da empresa em manter os prazos da execução da obra, 
além de reforçar a importância da qualidade dos produtos 
instalados na via. A revitalização vai movimentar todo o 
Centro da cidade, que receberá piso de paver, alargamento e 
novo mobiliário urbano, em estilo de sala de estar. A execução 
dos serviços deve fi nalizar no período máximo de seis meses.

IML
O presidente da Câma-

ra de Vereadores, Hélio de 
Mello, e o líder da Câmara, 
Nei Cabral, ambos do PV, 
solicitaram o envio de um 
ofício à Secretaria Estadual 
de Segurança Pública e aos 
parlamentares com repre-
sentatividade na região, re-
querendo intervenção junto 
ao Governo do Estado para 
que o município de Irati volte 
a ser atendido pelo IML de 
Ponta Grossa. 

Vulto Emérito
O empresário, proprietá-

rio e fundador da empresa 
BeautyColor, Newton Bonin, 
receberá da Câmara de Vere-
adores de Curitiba o título de 
Vulto Emérito, proposto pelo 
vereador e jornalista Marcio 
Barros. O vereador funda-
mentou que a BeautyColor é 
uma das principais marcas 
brasileiras do setor de cos-
méticos. 

Aprovado
Foi aprovado pela Câma-

ra de Vereadores de Irati a 
lei de incentivo à inovação 
tecnológica, que derruba a 
alíquota do ISS de 7% para 
2% no segmento. Apenas 
com esta Lei, já está sendo 
possível trazer a empresa 
B-Soft de Imbituva, que é 
lider nacional no mercado 
de softwares para transpor-
tadoras. O grupo trabalha 
para instalar uma unidade 
em Irati, gerando mais 100 
empregos diretos, uma vez 
que, atualmente, 48 pesso-
as residentes na cidade se 
deslocam todos os dias para 
trabalhar em Imbituva. A 
empresa, que será implan-
tada em Irati, estava em 
Ponta Grossa e somente será 
possível a migração devido 
a nova Lei. As informações 
são do secretário Joãozinho 
Almeida. 

Restaurando
O prefeito Lula Thomaz assinou esta semana a ordem de 

serviço para a continuidade da reforma da antiga Prefeitura do 
município. Após a ampla reforma, o prédio sediará a Câmara 
de Vereadores que terá um espaço mais amplo e apropriado. O 
investimento total da obra será de aproximadamente R$ 800 
mil. Lula ainda ressalta a importância de manter as caracte-
rísticas deste prédio, que resgata a história do município de 
Teixeira Soares. 

Perdido
Mas parece que não é todo 

vereador que pensa pelo em-
prego. Embora seu discurso 
seja de trazer emprego, na 
hora de votar pela aprovação 
da lei, vota contra. Isso aconte-
ceu em Irati, quando o verea-
dor “Batatinha”, que zela tanto 
pela causa, votou contra a Lei 
que gerou, automaticamente, 
mais 100 empregos. Será que 
o vereador não sabe votar ou 
está mau orientado pelo seu 
“guru”. 

Em Irati
A deputada Leandre Dal Ponte (PSD) está em Irati cum-

prindo agenda nesta quinta (19) e sexta (20). Ela visitou 
obras com o prefeito Jorge Derbli, entre elas a construção 
da Cidade do Idoso, que conta com articulação da deputada. 
Na sexta, ela participa de um grande evento sobre o Dia Na-
cional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. Leandre é a presidente da Frente 
Parlamentar Mista da 1ª Infância na Câmara Federal. 

Confi rmado
E as visitas com a Leandre renderam. Isso foi o que o prefeito 

Jorge Derbli disse após a confi rmação pela deputada da libera-
ção de um recurso na ordem de R$ 6 milhões para construção 
de uma escola municipal no bairro Nhapindazal. A escola é 
um pedido da comunidade, que o prefeito Derbli e a vice Ieda 
levaram à deputada e tiveram a pauta garantida. 

Capela Mortuária
A pedido do vereador Nego Jacumasso (PSD), o deputado 

Hussein Bakri liberou, junto ao Governo Ratinho Junior, um 
recurso de R$645.194.11 para construção de uma capela mor-
tuária na comunidade da Colônia Gonçalves Junior. Com cer-
teza, uma marca para a comunidade. O valor viabilizado pelo 
Governo do Estado foi de R$ 375.000,00, sendo a contrapartida 
do municípiode R$ 270. 194.1, totalizando os mais de R$ 600 
mil. O deputado ressaltou que quando o Município e o Estado 
juntam suas forças, a comunidade é que ganha.

Parece que 
não vai mais

O número de pré-candi-
datos a deputado na região 
pode ter baixas. É claro que 
este é um momento de “en-
saios” e muitas das candi-
daturas podem acabar não 
acontecendo, até por ques-
tão de estratégia. Segundo 
“informações de cocheira”, 
Agnaldo Menon não irá mais 
propor candidatura. Isso até 
porque o PSC fi cou com uma 
situação muito complicada 
para eleição de Deputado 
Estadual, e compromissos 
particulares dificultariam 
a candidatura. Contudo, a 
confirmação deve ocorrer 
nos próximos dias. De pé na Patrola

O prefeito Marcelo Leite está “de pé na Patrola”. Isso por-
que ele está à frente das maquinas no interior do município. 
O responsável pelo setor teve de se ausentar para tratamento 
médico, e Marcelo está acompanhando e orientando os 
serviços. Na foto, Leite esta junto da escavadeira hidráulica 
que a Prefeitura recebeu esta semana. 

Prefeito 
empreendedor

O Prefeito de Prudentó-
polis, Osnei Stadler, recebeu 
uma surpresa durante o 
lançamento da nova marca 
de Prudentópolis para o Tu-
rismo. Pelas ações voltadas 
ao setor, Osnei é um dos três 
fi nalistas do prêmio Prefeito 
Empreendedor do Paraná. O 
vice governador do Paraná 
Darci Piana prestigiou o 
evento.
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A Prefeitura de Pruden-
tópolis está realizando obras 
em diversas comunidades 
do interior do município. 
As ações estão ligadas a 
melhorias na rede de sanea-
mento rural, além do recape 
e pavimentação asfáltica. 
O objetivo é melhorar a es-
trutura das comunidades 
e a qualidade de vida dos 
moradores.

Na comunidade de Bar-
ra Vermelha, estão sendo 
realizadas obras na rede de 
saneamento e distribuição 
de água. Anteriormente, a 
prefeitura já havia instala-
do três bueiros e cascalhado 
a estrada principal da co-
munidade. 

Também estão sendo 
realizadas obras de melho-
rias na rede de distribuição 
de água em Linha Ivaí. A 
comunidade de Macacos é 
outra que recebe obras de 

MELHORIAS

Prefeitura de Prudentópolis realiza 
obras em comunidades do interior
Melhorar o 
saneamento 
rural é uma das 
prioridades

saneamento rural.
Já na localidade de Linha 

Paraná, está sendo perfu-
rado um poço artesiano 
que poderá ser utilizado 
pelos moradores da região. 
O lugar da perfuração foi 
cedido por uma família da 
comunidade.

Em Ligação e Jaciaba, as 
obras são asfálticas. Foram 
realizados 2 km de reca-

peamento asfáltico, além 
da pavimentação em 600 
metros de cada uma das 
comunidades que antes não 
possuíam nenhum tipo de 
asfalto.

“Em conversa com os 
moradores e comerciantes, 
eles afirmaram que essa 
nova estrutura de pavimen-
tação trouxe mais qualidade 
e segurança para todos que 

necessitam passar pela re-
gião”, aponta o prefeito do 
município, Osnei Stadler.

Além dessas comunida-
des, também foi realizado 
o cascalhamento na estrada 
que liga São Sebastião e Bar-
ra Grande. Na Linha Con-
supol, houve a construção 
de uma ponte de madeira. 
Em Cachoeirinha, foram 
realizadas melhorias em 
bueiros. Na comunidade de 
Morro Alto de Perobas, hou-
ve a instalação de manilhas.

Além das obras no inte-
rior do município, a prefei-
tura também está realizan-
do melhorias em regiões 
centrais de Prudentópolis. 
A Rua Marechal Deodoro é 
uma das que recebe asfalto. 
Além delas, outras 23 qua-
dras irão receber pavimen-
tação em breve.

Prefeito Osnei, vice Evaldo e secretário de Obras Alex, em visita as obras que estão em andamento

“Em conversa com os moradores e 
comerciantes, eles afirmaram que 
essa nova estrutura de pavimentação 
trouxe mais qualidade e segurança 
para todos que necessitam passar 
pela região” 

OSNEI STADLER.

DANIELA VALENGA

Após um tempo sem en-
contros por conta da pande-
mia, a Prefeitura de Fernan-
des Pinheiro, por meio da 
Secretaria de Saúde, retor-
nou em abril as atividades 
presenciais do Programa 
Gerando Amor, no centro da 
cidade e também na comu-
nidade de Angaí. Gestantes 
do município participam de 
encontros com informações 
e dicas sobre o momento que 
estão passando. Além disso, 
ao final, recebem um kit 
com diversos itens que serão 
usados pelos bebês.

Mesmo sem os encontros 
presenciais no momento 
da pandemia, as gestantes 
continuaram recebendo o 
kit. Nele, as futuras mães 
ganham itens como banhei-
ra, cobertor, roupas, fraldas, 
álcool gel, toalhas e artigos 

FERNANDES PINHEIRO 

Programa "Gerando Amor" retorna 
encontros presenciais com gestantes
Durante a 
pandemia, 
prefeitura manteve 
entrega de kits para 
os bebês

de higiene.
Agora, as entregas vol-

tam a ocorrer ao término dos 
encontros. “É uma forma 
de estimular a participação 
e auxiliar com itens de cui-
dados para o bebê”, explica 
Emanuelle De Matos, secre-
tária de Saúde do município. 
A gestante é convidada a 

Encontros ocorrem no centro do município e na comunidade do Angaí

“É um contato direto para dar infor-
mações dessa etapa da vida, ser-
viços ofertados, onde buscar ajuda 
e de qual forma, além de responder 
dúvidas” 

 EMANUELLE DE MATOS

participar dos encontros no 
momento que inicia o pré-
-natal na rede de saúde. As 
atividades são mensais, mas 
os dias não são fixos. 

Para a secretária Ema-
nuelle, o programa é uma 
forma de criar um vínculo 
entre as gestantes e as equi-
pes de saúde do município. 
“É um contato direto para 
dar informações dessa eta-
pa da vida, serviços oferta-
dos, onde buscar ajuda e de 
qual forma, além de respon-

der dúvidas”, aponta.
Entre os temas aborda-

dos nos encontros, estão ali-
mentação saudável durante 
a gestação e pós parto, direi-
tos da gestante, orientações 
odontológicas, cuidados 
com o bebê, amamenta-
ção, puerpério, atividades 
físicas, exercícios e dicas 

para lidar com as dores no 
momento do parto e apoio 
psicológico.

O programa existe desde 
2005 no município. São di-
versos profissionais envol-
vidos nos encontros, como 
nutricionista, assistente 
social, fisioterapeuta, edu-
cadora física, dentista, en-
fermeira e psicóloga. Mais 
informações sobre os en-
contros podem ser obtidas 
nas unidades de saúde do 
município. 
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Promovida pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável (CMDRS) 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal, e organizada pela 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente de 
Guamiranga, a tradicional 
Festa do Agricultor acontece 
todos os anos no mês de julho. 
A última edição foi no ano de 
2019, após dois anos sem ser 
realizada devido à pandemia, 
a festividade foi programada 
para os dias 22, 23 e 24 de julho 
deste ano. 

No dia 22 de julho (sexta-
-feira) às 19h acontecerá a 
abertura oficial do evento, ten-
do como atrações principais o 
desfile da rainha e a partir das 
22h, show ao vivo. O cronogra-
ma do dia 23 se inicia às 8h30 
da manhã, com ciclo de pales-
tras durante o dia, atividade 
recreativa para as crianças, 
passeio, curso e finaliza com 
show ao vivo a partir das 22h. 
Dia 24 é o último dia de even-

TRADIÇÃO

Município de Guamiranga anuncia 
19° Festa do Agricultor no mês de julho
Após dois anos, a 
tradicional festa está 
de volta, a última 
edição foi realizada 
no ano de 2019

to, iniciando às 9h da manhã, 
com três programações dife-
rentes para o decorrer do dia 
e, o encerramento do evento 
acontecerá às 18h30. 

A Secretária da Agricul-
tura de Guamiranga, Cris-
tiane Tabarro Borgo, ressalta 
que a festa foi criada para 
diminuir a distância entre o 
Rural e o Urbano e aproximar 
os Agricultores (as) e suas 
organizações dos agentes, 
que de alguma forma, são 

responsáveis pelo apoio ao 
desenvolvimento rural. Além 
disso, o evento tem em seu 
histórico ser organizado pelas 
Associações de Agricultores e 
lideranças municipais, atra-
vés do CMDRS. Um dos moti-
vos para ser comemorada no 
mês de julho é pelo fato de que 
neste mês se comemora o Dia 
do Agricultor. 

O município está locali-
zado na região Sudeste do 
Estado do Paraná, e possui 

uma população de aproxima-
damente 8.881 habitantes no 
total, e mais da metade dessa 
população mora em áreas ru-
rais. Segundo a secretária da 
Agricultura, existem, aproxi-
madamente, 5.664 habitantes 
no meio rural, representados 
por 1.891 famílias que estão 
distribuídas em 2.404 pro-
priedades. “Essa festa é o carro 
chefe da cultura local, é um 
momento em que se fortalece 
a identidade cultural do mu-
nicípio, aproxima as pessoas, 
de encontros e reencontros, 
momento que os agricultores 
têm voz, momento em que são 
vistos”, comenta Cristiane.

Cristiane explica tam-
bém sobre as principais 
atividades realizadas no 
município.“Como atividades 
agropecuárias e extrativista 
predominante temos o tabaco, 
soja, feijão, milho, leite, erva-
-mate, assim como, temos ati-
vidades que estão ganhando 

força nos últimos anos, a pis-
cicultura, a fruticultura (uva, 
morango, maracujá, etc.), 
Olerícolas, ervas medicinais, 
cebola, mel, atividades não-
-agrícolas como, por exemplo, 
vinícola, agroindústria de 
panificados, geleias e doces, 
embutidos, salame italiano, 
etc.”,concluí Cristiane. 

De acordo com o relatório 
do Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) de2021, e 
Departamento de Economia 
Rural (Deral)/Secretaria da 
Agricultura e do Abasteci-
mentode 2022, como produ-
ção agropecuária, Guamiran-
ga gerou R$180.788.993,00. 
Ainda, segundo a Secretaria 
da Agricultura do município, 
a força econômica está na 
agricultura, por isso, a Festa 
do Agricultor é tão importan-
te, pois eles são os principais 
agentes responsáveis pela 
movimentação da economia 
local. 
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O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior anunciou 
na quarta-feira (18), no Pa-
lácio Iguaçu, o resultado da 
chamada pública da Copel 
Distribuição para projetos de 
eficiência energética em hos-
pitais públicos e beneficentes 
do Paraná. A iniciativa vai 
permitir a redução do con-
sumo e, por consequência, 
dos custos da energia elétrica 
dessas unidades.

Foram selecionadas 41 
propostas de complexos mé-
dicos de 33 municípios, tota-
lizando um investimento de 
R$ 35 milhões – os recursos 
da estatal são a fundo perdi-
do, ou seja, sem a necessida-
de de pagamento. O Hospital 
de Caridade São Francisco de 
Assis, de Rio Azul, foi con-
templado. 

A proposta, inédita no 
País, foi construída pelo Go-
verno do Estado em parceria 
com a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e a 

CONQUISTA

Hospital de Rio Azul é contemplado 
no programa de eficiência energética
Prefeito Leandro 
Jasinski e vereador 
Mariano Tyski 
acompanharam a 
cerimônia 

Copel. “É um programa ino-
vador, com investimento em 
energia renovável por meio 
de painéis solares. Vamos 
transformar esses hospitais 
em locais sustentáveis, que 
conseguirão produzir sua 
própria energia”, afirmou 
o governador. "O projeto 
fortalece o compromisso do 
nosso governo com a sus-
tentabilidade. É também um 
reconhecimento e agradeci-
mento pelo papel que esses 

hospitais desempenharam 
durante a pandemia da Co-
vid-19”.

A redução média de con-
sumo é estimada em 75%, 
permitindo a reserva de re-
cursos para investir em ser-
viços voltados para a popu-
lação. Uma parte expressiva 
desta diminuição é referente 
à instalação de sistemas de 
geração de energia solar. Dos 
41 projetos aprovados, por 
exemplo, 37 serão contempla-

dos com plantas de geração 
de energia fotovoltaicas.

“Há hospital que não vai 
precisar mais pegar pela 
energia, zerando a conta de 
luz. Economia que se reverte 
em novos investimentos e um 
melhor atendimento para a 
população”, destacou Ratinho 
Junior. 

Para o prefeito de Rio Azul, 
Leandro Jasinski,este progra-
ma será de grande ajuda para 
o hospital. “Estamos muito 

felizes com essa conquista. 
Acompanhei junto com o 
vereador Mariano Tyski o 
anúncio, e com esse progra-
ma o hospital vai gerar mais 
economia, será menos gastos 
com energia, e assim poderá 
investir em outros serviços 
para a nossa população”, co-
menta o prefeito. 

Em nota nas redes sociais, 
o hospital de Rio Azul come-
morou mais essa conquista. 
“Com trabalho, dedicação, 
perseverança e apoio, as coi-
sas vão acontecendo. Mais 
uma conquista para nosso 
hospital. Brevemente estará 
completamente reforma-
do”, informa. 

A Copel agora encami-
nhará os contratos para 
homologação pela Aneel. A 
previsão é que os acordos 
sejam assinados no iní-
cio do segundo semestre, 
permitindo a execução e 
a respectiva obtenção dos 
benefícios com a redução 
da conta de energia. O prazo 
de execução é de 18 meses. 
“Um projeto de sucesso que 
começou no Paraná e já co-
meça a se espalhar pelo País 
por meio de outras distribui-
doras”, afirmou o coordena-
dor adjunto do programa 
de Eficiência Energética da 
Aneel, Douglas Caldas.
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Prefeito Leandro Jasisnki, governador Ratinho Junior e vereador de Rio Azul, Mariano Tyski 
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ESTHER KREMER

Na manhã de terça-feira 
(17) aconteceu, em Irati, uma 
homenagem ao Patrono da 
Policia Militar do Paraná, 
Coronel Joaquim Antônio de 
Moraes Sarmento. O evento 
aconteceu no Colégio Esta-
dual Cívico-Militar Duque de 
Caxias e foi realizado pela 8ª 
Companhia Independente 
(CIPM) e pelo 3º Subgrupa-
mento de Bombeiros de Irati. 

Na ocasião, foram home-
nageados policias militares 
destaques de março e abril, 
assim como a entrega de di-
visas aos bombeiros e PM’s. 
Ainda, foi realizada a entrega 
de medalhas, sendo: Medalha 
Policial Militar de Bronze, Pra-
ta e Ouro, Menção Honrosa e 
Mérito Pessoal, de Mérito e de 
Humanidade. 

O evento contou com a 
presença do Major QOPM Lu-
ciano Ferreira, representan-
do o 4º Comando Regional, da  
Comandante Interina da 8ª 
CIPM; a 1º Ten. QEOPM Gisleia 
Aparecida Ferreira, Capitã 
QOBM Carla Adriana Prado 

SOLENIDADE

8ª CIPM e 3º SGB de Irati homenageiam
Patrono da Polícia Militar do Paraná
O evento aconteceu 
no Colégio Estadual 
Civico-Militar Duque 
de Caxias, em Irati

Spak Sobol, Comandante 
do 3° SGB; a vice-prefeita de 
Irati, Ieda Waydzik; o prefeito 
de Imbituva, Celso Kubaski; o 
prefeito de Rio Azul, Leandro 
Jasinski; e o presidente da 
Amcespar e prefeito de Inácio 
Martins, Junior Benato.

O Major Luciano Ferreira 

comentou sobre o evento e 
sobre a solenidade de ho-
menagem. “É uma forma de 
homenagear, não somente o 
Coronel Sarmento, mas tam-
bém os policias que fi zeram 
10, 20 e 30 anos de carreira, 
os bombeiros também e todos 
que recebem medalhas de 

méritos e honrarias. Mostra 
nossa satisfação de ter poli-
cias e bombeiros excelentes 
na nossa região”, disse. 

A Comandante Interina da 
8ª CIPM, Tenente Gisleia Apa-
recida Ferreira, comentou 
sobre as homenagens e disse 
que “o Coronel Sarmento é 

um herói e por isso é o nosso 
Patrono. Neste dia homena-
geamos também os nossos 
heróis cotidianos, que são os 
policias e os bombeiros e me-
recem todas as homenagens 
do mundo”. 

A Comandante do 3º Sub-
grupamento de Bombeiros, 
Capitã Carla Adriana Prado 
Spak Sobol, esteve presente e 
comentou sobre a alegria de 
ter alguns membros da famí-
lia homenageados no evento. 
“É bastante emocionante, é a 
história da nossa família, pois 
o meu pai e o meu tio traba-
lharam durante anos no local 
que eu comando e, agora, eu e 
meu irmão, como fi lhos dele, 
estamos continuando esta 
história. Meu cunhado, que 
também é meu compadre, 
ele é um bombeiro excelente 
e bastante dedicado”, disse.

O Cabo QPM, Josnei Fer-
raz, recebeu a medalha de 
Humanidade e descreveu seu 
sentimento em relação à ho-
menagem. “Me sinto gratifi -
cado e é um reconhecimento. 
Consegui está medalha por 
uma situação que ocorreu 
em Imbituva, onde eu e meu 
companheiro de trabalho 
salvamos uma pessoa que 
estava em sua residência e a 
casa estava em chamas e nós 
conseguimos salvar a vida 
dela a tempo”, fi nalizou. 

AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES 
DO CORPO DE BOMBEIROS

Na quarta-feira 
(18), por vol-
t a  d a s  1 3 h , 
o  C o r p o  d e 

Bombeiros de Irati  foi 
acionado para atender a 
uma ocorrência no bairro 
Vila São João. De acordo 
com os bombeiros,  um 
incêndio atingiu comple-
tamente uma residência 
da Rua Manoel da Cruz do 
Nascimento, nº 95, locali-
zada próximo ao estabe-
lecimento Arena Society. 
Ninguém se feriu, mas os 
moradores perderam to-
dos os seus pertences para 
as chamas.

Os bombeiros explicam 
que, em virtude de a casa 
ser de madeira, o fogo se 

TRAGÉDIA

Família de Irati perde tudo após 
incêndio em casa da Vila São João
Casa foi 
completamente 
destruída 
pelas chamas. 
Saiba como 
ajudar 

espalhou de maneira mais 
rápida e completamente 
destrutiva. Além disso, 
ainda não é possível afir-
mar a origem das chamas.

COMO AJUDAR
Um dos moradores da 

casa é aluno do Colégio 
Estadual João XXIII, lo-
calizado na Vila São João. 
Por isso, a escola está mo-
vimentando uma campa-
nha de arrecadação para 
colaborar com família.

Todos que estiverem 
dispostos a ajudar, podem 
contribuir com qualquer 
valor, doando através da 
chave Pix: santoslaudice-
ne93@gmail.com. A cha-
ve corresponde a conta 
da mãe do aluno, uma das 
vítimas do incêndio.

Ainda, a escola tam-
b é m  a r r e c a d a  r o u p a s , 
sapatos, produtos de hi-
giene e de limpeza, uten-
sílios domésticos, cober-
tores,  móveis,  e todo e 
qualquer objeto.  Todas 
a s  d o a ç õ e s  d eve m  s e r 
deixadas diretamente no 
colégio.

Em contato com a co-
ordenação da escola, eles 
explicam que, no caso das 
roupas e sapatos, todos 
os tamanhos são aceitos, 
visto que residiam adultos 
e crianças na casa.Como 
a família perdeu tudo no 
incêndio, qualquer ajuda é 
muito bem-vinda. Em caso 
de dúvidas, deve-se entrar 
em contato pelo número: 
(42) 99863-4124.A casa era de madeira e, por isso, o fogo se espalhou mais rápido
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Na foto, os militares Tenente Gisleia Ferreira, Capitã Carla Spak e Major Luciano Ferreira 
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JAQUELINE LOPES 

No  d i a  1 3 
d e  m a i o , 
a esposa e 
o  a m a n t e 
foram pre-

sos em Irati suspeitos de 
matar Silmonei Sluzala, 
de 41 anos. Crime acon-
teceu na Serra do Pirapó, 
interior do município, no 
dia 07 de maio, onde o ho-
mem foi morto a tiros em 
uma emboscada. Ambos 
confessaram o assassi-
nato, e confirmaram que 
premeditaram a morte 
quatro meses antes. 

O delegado de Irati , 
Paulo Eugenio Ribeiro, 
comenta que inicialmen-
te o caso foi tratado como 
latrocínio (roubo seguido 
d e  m o r t e ) ,  p o r é m  n a s 
diligências foi percebido 
que algumas informações 
não batiam. Por isso, a PC 
começou a traçar uma se-
gunda linha investigativa 
que seria algo relaciona-
do a paixão, ao crime pas-

EMBOSCADA

Esposa e amante confessam que 
mataram homem no Pirapó

CRIME 
No dia 07 de maio, a Polícia Militar foi acionada após uma situação de Rou-

bo Agravado, na Serra do Pirapó, localidade do Guamarim, interior de Irati. 
Um homem encapuzado abordou o carro de um casal e o filho de nove anos, 
assaltou o veículo e fez as três vítimas de refém. 

O pai da família faleceu no hospital, após ferimentos em decorrência de 
perfuração por arma de fogo, e foi identificado como Silmonei Sluzala, de 41 
anos. Ainda, foram levados um celular, dinheiro e uma carteira.

A mulher relatou à equipe policial que ela, o marido e filho estavam jantan-
do na casa de seus pais, que residem no Guamirim. Quando retornavam para 
casa, ao passarem pela Serra do Pirapó, o marido parou o veículo para retirar 
alguns galhos que estavam bloqueando o trecho e dificultando a passagem.

Neste momento, foram rendidos por um indivíduo encapuzado que roubou 
os objetos. Ainda, o criminoso mandou a mulher e a criança saírem do local, 
momento em que os dois retornaram até a casa dos pais dela para pedir por 
socorro. Assim, os familiares da vítima foram até o local ajudar o homem 
que havia ficado no carro. Quando chegaram até lá, ele estava desacordado e 
machucado, e foi levado até a Santa Casa de Irati para atendimento. 

Caso aconteceu no 
dia 07 de maio e 
tirou a vida 
de Silmonei 
Sluzala. 
Ambos estão 
presos e devem 
responder 
por homicídio 
triplamente 
qualifi cado

Silmonei Sluzala foi morto a tiros quando voltava para casa 

sional, pois mais infor-
mações chegaram de um 
possível envolvimento da 
mulher de Silmonei. 

 “No primeiro depoi-
mento da esposa, ela fa-
lou que,  de fato,  teria 
sido um latrocínio, que 

não conhecia o rapaz que 
efetuou os disparos, que 
tinha subtraído dela o 
aparelho celular e pouca 
quantia em dinheiro”, 
comenta do delegado. 

No entanto, assim que 
o carro da vítima chegou 

à delegacia, foi acionada 
a perícia e foram loca-
lizados mais dinheiro e 
celular dentro do veículo. 
Diante dessas informa-
ções, segundo o delega-
do, ficou contraditória 
a questão do latrocínio, 
visto que não foram sub-
traídos todos os bens que 
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Anos da pena que 

os suspeitos podem 
ser condenados.

Esposa e amante planejaram o 
crime juntos quatro meses antes.

estavam no carro. 
Após alguns dias de di-

ligência, o autor do crime 
se apresentou na Delega-
cia de Polícia de Irati com 
a suposta arma do crime, 
e foi feita a prisão em fla-
grante naquele momento 
pelo porte ilegal de arma 
de fogo. Na sequencia, 
foi  feito o depoimento 
e ele confessou que ma-
tou Silmonei. “Confessou 
como foi planejado, do 
envolvimento da aman-
te (esposa do Silmonei), 
quantos disparos foram 
efetuados. Com essas in-
formações,  solicitei ao 
poder judiciário a prisão 
preventiva dele a qual foi 
deferida. Depois, a prisão 
preventiva da amante que 
também foi  deferida”, 
disse Ribeiro. 

Os mandados de prisão 
foram cumpridos no pe-
ríodo noturno, na sexta-
-feira (13) na residência 
da mulher. No novo de-
poimento,  a  esposa da 
vítima também confessou 
o crime. “Falou que já es-
tava planejando a morte 
há,  aproximadamente, 
quatro meses e  estava 
tendo um relacionamento 
amoroso com o autor há 
um tempo. A justificati-
va que ela usou foi que o 

marido constantemente 
a agredia, a maltratava, 
e a partir disso nasceu a 
ideia de ambos planeja-
rem esse crime”, observa 
o delegado. Paulo ainda 
comenta que a mulher 
repassou ao autor  dos 
disparos horário, lugar 
e na estrada foi colocado 

um tronco para forçar a 
parada do veículo. 

O delegado ainda afir-
ma que chegariam ao au-
tor mesmo que ele não ti-
vesse se apresentado, pois 
estavam próximos desse 
final. “De uma forma ou 
de outra, o autor tendo 
sido apresentado ou não, 
o caminho seria único. A 
gente estava muito próxi-
mo de conseguir a autoria 
desse crime mesmo se ele 
não tivesse vindo na dele-
gacia espontaneamente. 
E s t áva m o s  t ra ç a n d o  e 

estava próximo de chegar 
a esse desfecho”, conclui. 

Os dois devem respon-
der pelo crime de homi-
cídio triplamente quali-
ficado, por motivo fútil, 
emboscada e meio cruel. 
A pena para esse crime é 
de até 21 anos de reclu-
são. Agora, a Polícia Civil 
vai concluir as diligências 
e enviar ao poder judi-
ciário para as medidas 
necessárias. 
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AMANDA BORGES

A Estrada da Gruta de 
Teixeira Soares está passan-
do por obras de pavimenta-
ção. O trecho está recebendo 
2,6 km de asfalto, facilitan-
do a rotina dos moradores 
que precisam trafegar pela 
via. O investimento é de                          
R$ 4.178.055,94, sendo 75% 
do valor vindo do Governo do 
Estado e 25% desse valor de 
contrapartida municipal. A 
obra faz parte de um projeto 
maior, que visa seguir até a 
BR 277 com as pavimenta-
ções.

Para a execução do tre-
cho, foi disponibilizado, 
pelo Governo do Estado do 
Paraná, e viabilizado através 
do até então secretário da 
pasta de Infraestrutura e 
Logística,deputado Sandro 
Alex, R$ 3.378.088,15. Além 
disso, uma contrapartida 
municipal de R$ 800.000,00 
também foi dada.

De acordo com o secretá-

AVANÇO

Estrada da Gruta deTeixeira Soares 
ganha mais 2,6 km de pavimentação
Obras já estão 
ocorrendo e objetivo 
final é seguir com o 
asfalto até a BR 277

rio de viação e serviços rodo-
viários, Nilto Totti Camargo, 
a obra trará benefícios para 
muitas pessoas. “A obra be-
neficia moradores de várias 
comunidades que passam 
pelo trajeto, como Rio da 
Areia de Baixo, Manguei-
rinha, Vila Rural, Faxinal 
dos Mineiros, Alto da Pedra, 

entre outras, facilitando o 
deslocamento dessas pesso-
as”, explica Camargo.

Além disso, o transporte 
escolar, também precisa 
atravessar o trecho para che-
gar ao destino. Então, assim 
que a obra for concluída, os 
estudantes terão mais segu-
rança, facilidade e rapidez 

ao passar diariamente pelo 
trajeto.

Nesse mesmo sentido, 
os produtores agrícolas e 
pecuaristas da região tam-
bém vão se beneficiar. De 
acordo com o secretário, a 
pavimentação irá facilitar o 
escoamento das produções. 
“A estrada também será im-

portante para o escoamento 
da produção, tendo em vista 
que essas comunidades to-
das produzem tabaco, leite, 
frango, suínos, soja, milho, 
trigo, entre outros produ-
tos”, explicou Nilto.

Os cofres públicos tam-
bém saem na vantagem 
quando estradas feitas de 
outros materiais são substi-
tuídas por pavimentação as-
fáltica. O secretário explica 
que o custo de manutenção 
em vias feitas de cascalho, 
por exemplo, é muito mais 
alto do que quando o ma-
terial utilizado é o asfalto. 
“Então, quando trabalhamos 
com o asfalto, a gente dimi-
nui o custo com manuten-
ção”, finaliza.

No ano passado, cerca de 
2,8 km em pavimentações e 
uma ponte já foram feitos. 
E, de acordo com Patrícia 
Rodrigues de Almeida, Ar-
quiteta e Urbanista e res-
ponsável técnica pela obra, 
todos os serviços que estão 
sendo executados correm 
dentro do cronograma es-
perado. Portando, espera-se 
que até janeiro de 2022 as 
obras estarão finalizadas 
e mais este trecho pronto 
para utilização da população 
teixeirasoarense.

A estrada facilitará a passagem do transporte escolar, assim como o escoamento das produções

 D
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A Prefeitura de Imbi-
tuva finalizou o processo 
licitatório para a pavimen-
tação da Vila Brasil, no 
valor de R$ 12.191.000,00 
milhões. As obras estão 
previstas para iniciar até o 
dia 1º de julho e a empresa 
vencedora da licitação é a 
Construtora Tangará Ili-
mitada.

Desde o início do ano 
de 2021, a gestão fazia 
contato com o até então 
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e de Obras 
Públicas (SEDU) João Car-
los Ortega para pedir re-
cursos em torno da obra, 
onde conseguiram o valor 
de R$ 10 milhões. Segundo 
Celso Kubaski, prefeito de 
Imbituva, com a inflação e 
o aumento de materiais, o 
município teve que colocar 
recursos livres e a licitação 
foi concretizada no valor de 
R$ 12 milhões.

Kubaski enfatiza que obra 
era um compromisso de 
campanha que está gravada 

IMBITUVA

Prefeitura finaliza licitação de R$ 12 mi 
para pavimentação na Vila Brasil
As obras devem 
iniciar no dia 1º de 
julho 

em um vídeo onde o mes-
mo, junto do vice-prefeito 
Zaqueu Bobato, garantiram 
a pavimentação do local. “É 
uma vila que foi abandona-
da ao longo dos anos, sem 
nenhuma estrutura e nos 
sensibilizados com a situ-
ação, atendemos o clamor 
da população, assumimos o 
compromisso publicamente. 
É o maior investimento, em 
infraestrutura, no município 
de Imbituva”, disse.

Em relação a empresa 
vencedora, o prefeito comen-

ta que ficou satisfeito com a 
notícia e garante a conclu-
são. “É uma grande preocu-
pação do gestor público que 
as obras tenham início, meio 
e fim, nós ficamos satisfeitos 
com a empresa ganhadora 
pois sabemos do potencial 
e da experiência que tem. 
Era uma licitação de con-
corrência nacional, sei que 
será uma obra de qualidade 
e que o cronograma será 
cumprido”.

O vice-prefeito do mu-
nicípio, Zaqueu Bobato, 

explica que a Vila Brasil 
precisa dessa infraestrutu-
ra, pois cerca de 600 famí-
lias residem na área. “Por 

trás do asfalto, é qualidade 
de vida que vai refletir em 
saneamento e em saúde. 
Era uma necessidade e de 
grande valia para estas 
famílias e a população me-
rece”, disse. 

Segundo Celso, os pas-
sos agora serão homologar 
o processo licitatório, assi-
nar o contrato e depois, a 
pedido do governador Rati-
nho Junior, o mesmo fará a 
entrega da ordem de servi-
ço. “As obras serão iniciadas 
logo e por questão de prazo 
eleitoral a primeira medi-
ção tem que ser até o dia 1º 
de julho. O governador Ra-
tinho quer fazer a entrega 
da ordem de serviço aqui no 
município, juntamente com 
outras benfeitorias para o 
município, como asfalto no 
Jardim Carvalho”, finaliza 
o prefeito.

O valor para a pavimentação da Vila Brasil será de R$ 12 milhões e obra começa no dia 1º julho
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AMANDA BORGES

A campanha Maio Ama-
relo, que busca conscien-
tizar a população sobre os 
perigos do trânsito, marcou 
presença em Irati esse mês. 
Por meio de uma ação con-
junta entre vários órgãos 
de segurança pública do 
município, ocorreram pan-
fletagens, blitz orientativas 
e palestras a fim de orientar 
pedestres e motoristas a 
redobrarem os cuidados ao 
circularem pelas ruas. Estão 
por trás damobilizaçãoa 
Secretaria de Segurança 
Pública, Guarda Municipal, 
Polícia Militar, Departamen-
to de Trânsito do Paraná 
(DETRAN) e Departamento 
de Trânsito de Irati (Iratran).

Este ano, a frase escolhi-
da para reflexão é “juntos 
salvamos vidas”. Neste sen-
tido, o secretário de Segu-
rança Pública de Irati, Lee 
Jefferson Souza, reforça 
que é papel de cada um 
zelar para tornar o trânsito  
mais seguro. “Nós vemos 
que os motoristas não estão 
respeitando as faixas ama-
relas, as vagas de 15min, 
as vagas para pessoas com 
deficiência, então é um mês 
de conscientização para o 
motorista passar a fazer o 
certo”, explica.

Assim como secretário, 

MAIO AMARELO

Segurança Pública de Irati se une em prol 
da prevenção de acidentes de trânsito
Órgãos realizam 
blitz educativas, 
panfletagens e 
palestras para 
conscientizar a 
população sobre os 
cuidados a serem 
tomados ao circular 
pelas ruas

Os colaboradores da empresa Yazaki puderam assistir as palestras 

Blitz educativas e panfletagens são algumas das ações realizadas durante o mês de maio

"261" 
Quantidade de aci-

dentes registrado em 
Irati em 2021

o diretor de trânsito de Irati 
e guarda municipal, Adria-
no Gura, afirma que todos 
os órgãos se uniram com 
o mesmo objetivo: cons-
cientizar a população. Por 

isso, as ações buscam ser 
explicativas e fáceis, para 
atingir o maior número de 
pessoas. Dessa forma, as 
blitz educativas e distribui-
ções de panfletos ocorreram 
em algumas das principais 
e mais movimentadas vias 
urbanas do município. 

Nas blitz,os motoristas 
eram abordados pelas au-
toridades, recebiam um ma-
terial educativo e ouviam 
orientações.O 1º Sargento 
Flávio Leandro Blanski es-

teve representando o setor 
de trânsito da PM durante 
as atividades nas ruas e 
explica que o objetivo das 
ações é prevenir, especial-
mente, as infrações mais 
corriqueiras, mas que são 
igualmente preocupantes. 
“Nós queremos prevenir 
as infrações mais comuns, 
como a falta do uso do cinto 
de segurança, a utilização 
do telefone celular e tam-
bém a condução de crianças 
fora da cadeirinha”, contou.

Além das ações das ruas, 
uma série de palestras fo-
ram ministradas para os 
colaboradores da empresa 
Yazaki. O instrutor de trân-
sito Arnaldo Menom foi um 
dos palestrantes e esteve re-
presentando o DETRAN nas 
ações. De acordo com ele, as 
falas abordaram os riscos do 
trânsito de Irati, ressaltando 
as infrações mais comuns e 
apresentando estatísticas 
dos acidentes. Além disso, os 

funcionários foram orienta-
dos a respeito dos princípios 
da direção defensiva. 

A Yazaki é uma das em-
presas com a maior quan-
tidade de funcionários da 
região, por isso, cerca de 
1.200 pessoas assistiram as 
palestras. Everton de Castro, 
engenheiro de segurança 
do trabalho, foi quem in-

termediou e organizou as 
palestras para os funcioná-
rios. Ele diz que a empresa se 
preocupa com a segurança 
do colaborador como um 
todo, não apenas quando 
está dentro da Yazaki. Por 
isso, Castro avalia que as 
atividades trarão muitos 
benefícios para todos que 
assistiram as ações.

ESTATÍSTICAS
De acordo com dados 

repassados pela Polícia Mi-
litar, em Irati, em 2020, 
houve uma baixa nas ocor-
rências de trânsito, sendo 
registradas 204 ocorrên-
cias, 61 a menos que no 
ano anterior. Contudo, em 
2021, os números voltaram 
a subir, com 261 acidentes 
ocorridos. 

Ainda, a rua com maior 
incidência de acidentes é a 
Trajano Grácia, seguida da 
Avenida Presidente Getúlio 
Vargas e, em terceiro lugar, 
a Avenida Doutor Vicente 
Machado. Além disso, em 
2021, os carros foram os 
campeões para se envolver 
em acidentes, totalizando 
524 ocorrências, seguido das 
motos, com 227 registros.
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PREVENÇÃO

Mudanças no estilo de vida podem 
evitar doenças respiratórias no inverno
Os cuidados no 
inverno devem ser 
ainda mais intensos 
para evitar a gripe e 
outras doenças

Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

As doenças respirató-
rias atingem os órgãos e as 
estruturas do sistema res-
piratório, causando desde 
irritações até infl amações 
e obstrução, o que pode 
dificultar seriamente a 
passagem do ar ou mesmo 
impedir a respiração.

Para ter ideia da serie-
dade das doenças respira-
tórias, no mundo todo, elas 
ocupam o posto de terceira 
causa de morte, de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).
FATORES QUE PODEM 

CAUSAR DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS

Com exceção das doen-
ças respiratórias que têm 
aspectos genéticos ou da 
presença de outros proble-
mas sistêmicos que levam 
ao seu desenvolvimento, 
muitas delas têm o estilo de 
vida ou fatores ambientais 
como importantes causas.

Infecções virais: Ata-
cam alguns órgãos do siste-
ma respiratório, causando 
infl amações nos brônquios, 
nas vias aéreas e nos pul-
mões.

Poluição do ar e taba-
gismo:  Ambos colocam 
o organismo em contato 
com dióxido e monóxido de 
carbono (além de centenas 
de substâncias nocivas pre-
sentes no cigarro), que vão 

enfraquecendo o sistema 
respiratório.

Uso inadequado de me-
dicamentos: Algumas in-
terações medicamentosas 
podem apresentar efeitos 
colaterais que levam a rea-
ções alérgicas que afetam 
as vias respiratórias e os 
pulmões.

Ácaros, fungos, pelos 
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de animais e pólen: Pre-
sentes em ambientes do-
mésticos, esses pequenos 
organismos podem pro-
vocar alergias que desen-
cadeiam doenças respira-
tórias. O mesmo vale para 
produtos químicos, como 
material de limpeza.

Ambiente seco e/ou 
pouco ventilados: Tende 

a causar problemas respi-
ratórios porque torna um 
pouco mais difícil o ato de 
respirar, além de permitir 
a proliferação de certas 
bactérias.

Falta de hidratação e 
má alimentação: Fazem 
com que o organismo tenha 
sua imunidade diminuí-
da, facilitando que vírus 
e bactérias se instalem no 
sistema respiratório.

DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS NO 

INVERNO:
• Gripe;
• Asma;
• Sinusite;
• Rinite;
• Bronquite aguda;
• Pneumonia.

COMO EVITAR 
AS DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS NO 
INVERNO 

Conheça alguns hábitos 
simples que podem ajudar 
a evitar a gripe e as doenças 
respiratórias no inverno.

• Lavar bem as mãos 
várias vezes ao dia;

• Evitar contato com 
pessoas contaminadas;

• Não compartilhar 
objetos de uso pessoal;

• Manter as janelas 
bem abertas;

• Tirar o mofo das 
paredes.
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Caríssimos! “Amai-
-vos uns aos outros”, nos 
disse Jesus. Hoje se fala 
de amor, mas não se vive 
o amor e poucos cristãos 
compreendem esta lição. 
O cristão que se diz cris-
tão deve ser sempre um 
homem que ama. Lem-
brando de Jesus quando 
estava para ser traído por 
Judas, reunidos naquela 
que seria a última ceia, 
Jesus anunciou que um 
dos presentes haveria 
de traí-lo. Um curioso, 
entre eles, perguntou: 
“Senhor, quem é? E Je-

PAZ E BEM
CRISTÃO É AQUELE QUE AMA SEMPRE

                VANDERLEI KAWA OFS ALACS

sus respondeu dizendo que 
aquele a quem ele der um 
pedaço de pão molhado, se-
ria o traidor. O traidor, após 
receber o pão, foi hospedei-
ro de satanás e se retirou 
do meio deles. Jesus sabia 
da traição de Judas e o que 
isto iria representar em sua 
vida: acoites, maus-tratos, 
furos de lança e sofrimen-
tos de cruz, mas tudo isto 
não deixou o seu coração 
amargurado e vingativo. É 
neste cenário que Jesus fala 
aos seus discípulos: “Vocês 
não podem ir comigo para 
onde eu vou, quero que 

vocês amem uns aos outros 
como eu vos amei, quero 
que todos saibam que vocês 
foram meus discípulos”. 
JESUS deu-nos um grande 
exemplo de amor na tribu-
lação. Perdoar aos que nos 
fazem mal, aqueles que tem 
inveja e ciúmes, esquecer as 
ofensas dos que nos maltra-
tam no trabalho, no lazer, 
no encontro de amigos, e 
até na própria Igreja, em 
que vivenciamos em frater-
nidade, os ensinamentos da 
Palavra de Deus. Sabemos 
que o SER CRISTÃO ou até 
mesmo um líder frente a 

Igreja, não significa que 
vamos levar uma vida de 
rosas, lembrem-se que as 
rosas têm espinhos que 
podem ferir. Aprender a 
amar uns aos outros é uma 
tarefa difícil quando esses 
outros só querem a nossa 
desgraça, o nosso tropeço. 
Sabemos muito bem o que 
levou Jesus à morte de cruz, 
Ele não cometeu nenhum 
crime bárbaro, a morte 
de cruz era para os maio-
res criminosos da época, o 
que levou Jesus a morrer 
na cruz foi a INVEJA E O 
CIÚME. A inveja e o ciúme 

levam a pessoa dese-
jar vingança. JESUS nos 
mandou AMAR e AMAR 
é uma maneira de dizer: 
eu perdôo tudo que fize-
ram comigo porque Deus 
me amou primeiro e ele 
quer que eu siga o seu 
exemplo de vida e seus 
ensinamentos. Reflita e 
ama sempre! Paz e Bem.

CONVITE - Neste do-
mingo, dia 22 de maio 
de 2022, missa ás 9 ho-
ras com frei Daniel na 
Capela São Francisco e 
reunião da família fran-
ciscana.

KARINA LUDVICHAK

No dia 14 de maio, Mallet 
teve o primeiro evento em 
comemoração ao aniversário 
de 110 anos do município. O 
evento contou com roda de 
chimarrão, apresentações 
culturais, exposição de artes 
e venda de lanches. Além dis-
so, a empresa Capimar, que 
passará a se chamar Capeleti, 
lançou um novo produto, a 
Lata do Mate, em homenagem 
aos malletenses. 

A Lata do Mate é um pro-
duto pensado para o consumo 
individual do chimarrão, 
visando o cenário atual da 
pandemia devido à covid-19. 
Segundo Ericson Marchal, 
representante da Capimar, a 
empresa está sempre buscan-
do inovar, e como o município 
de Mallet é um dos grandes 
consumidores dos produtos, 
a Lata do Mate foi uma forma 
de agradecê-los e homenagear 
o município pelos 110 anos. 
“Elizabete Capeleti, que está 
à frente da empresa, busca 
inovações, sempre está pro-
curando fazer alguma coisa 
diferente para fugir só do 
chimarrão tradicional. Então, 
ela vem com novas ideias, por 
exemplo, essa que foi para 
homenagear o município de 
Mallet, que prestigia desde o 

CULTURA

Capimar lança Lata do Mate para 
homenagear os 110 anos de Mallet
Novo produto 
teve a contribuição 
de pinturas dos 
artistas locais

início nosso produto”, comen-
ta Machal. 

O novo produto teve a cola-
boração dos artistas locais, que 
tiveram suas pinturas impres-
sas na lata do mate. Dentro da 
lata personalizada vem uma 
cuia pequena, que serve até 
1L, uma bomba e um pouco 
de erva mate. Ela foi feita em 
edição limitada, vendida ape-
nas no evento, por enquanto. 
Nilvan Lucas, um dos artistas, 
que teve sua pintura impressa 
nas latas, conta que fez um 
curso de pintura por três anos 
e que decidiu pintar locais da 
cidade que eram mais conhe-
cidos pela população. 

Moacir Szinvelski, prefeito 
de Mallet, diz que organizar 
a primeira comemoração 
dos 110 anos do município é 
difícil diante do cenário da 
pandemia, mas que estão 
tentando fazer da melhor 
maneira possível, buscando 
valorizar, também, a cultura 
e arte local, dos artistas que 
fazem suas obras em função 
da erva mate. “Nós somos 
felizes por estar nestes 110 
anos, e queremos fazer a 
homenagem aos nossos imi-
grantes, que trouxeram as ra-
ízes, mas, também, queremos 
prestigiar, que essa população 
que hoje trabalha para trazer 
recursos impostos para o 
nosso município. E claro, nós 
queremos fazer a festividade 
não muito grande porque a 
Covid ainda existe, mas, com 
certeza, vai ser uma das me-
lhores festas dos últimos 110 
anos do município”, comenta 
Moacir.

O prefeito ressalta, ainda, 
que o município de Mallet é 
o único da região que possui 
85% do cultivo total da erva-
-mate sombreada, que per-
tence a indicação geográfica 

do mate. 
Os artistas também rece-

beram certificados como for-
ma de reconhecimento pelos 
trabalhos realizados. Maria 
Margarete Grden Szinvelski, 
secretária de Cultura e Turis-
mo, fez a entrega dos certifi-
cados e comenta como surgiu 
o projeto de colocar as artes 
realizadas por adolescentes 
em latas do mate. “Todas as 
quintas-feiras, 15 artistas se 
reúnem na Biblioteca Miguel 
Bakun, onde recebem orien-
tação do artista plástico Israel 
Checozi.

O grupo de artista faz par-
te, também, de um grupo 
maior, que é o de artistas plás-
ticos do Vale do Iguaçu, eles 
pintam as telas e as doam, e 
uma das doações foi feita para 
o espaço cultural e histórico 
que a Capimar organizou, a 
partir disso surgiu a proposta 
de divulgação dos artistas, as 
telas foram de livre escolha”, 
disse.

Maria diz que, além da 
parceria para a divulgação 
das artes na lata do mate, eles 
receberam uma segunda pro-
posta, que será lançada em 
setembro deste ano, no mês 
do aniversário de 110 anos de 
Mallet, com a primeira turma 
do projeto e com as primeiras 
telas. “Quero deixar claro que 
a lata do mate ela não é da 
Secretaria da Cultura, não é 
dos artistas, ela pertence à 
empresa Capeleti, que inves-
tiu nessa lata. Foram doadas 
essas telas para a empresa, 
ela imprimiu na sua lata, e 
vai comercializar”, esclarece 
Maria. 

O evento contou com apre-
sentações culturais da tra-
dição gaúcha, como dança e 
poesia. E também teve a tran-
sição da coroa da rainha da 
24° Kiwi Fest, a atual rainha 
passou a coroa para a prince-
sa, pelo fato de estar grávida 
e não conseguir acompanhar 
os eventos. Margarete agrade-
ceu pela participação de Laine 
e desejou tudo de bom para 
ela na nova jornada, e deu as 
boas-vindas a nova rainha, 
Angelica. 
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O novo produto lançado pela empresa Capimar contou com  a colaboração dos artistas locais

O produto é uma forma de homenagear o município de MalletOs artistas receberam certificados pelos trabalhos realizados
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Saiba o que são as queimadas e a sua 
consequência ao Meio Ambiente
Em 2021 foram 
registrados cerca 
de 27 mil focos de 
incêndios no Brasil

Acesse o 
QRCode 
para ver 
os jogos 

disponíveis
 no Escola GamesESTHER KREMER

É comum ficarmos 
tristes ao ler no-
tícias ou assistir 
na TV assuntos 

sobre queimadas em flo-
restas, sobre incêndios 
criminosos e sobre ani-
mais com ferimentos por 
causa do fogo, por isso, 
não devemos ignorar o 
assunto. Falar sobre este 
problema e ajudar a divul-
ga-lo também pode salvar 
o Meio Ambiente. 

Segundo o Instituto Na-
cional de Pesquisas (Inpe), 
em 2021 foram registra-
dos cerca de 27 mil focos 
de incêndios no Brasil, 
número 32% maior do que 
em 2020. 

COMO ACONTECEM 
AS QUEIMADAS?
Esta é  uma pergun-

ta importante a ser fei-
ta, as queimadas podem 
acontecer por diversos 
fatores, inclusive sem a 
participação de ativida-
de humana, derivada de 
estiagem, temperaturas 
secas, ausência de chuva, 
etc. Mas, segundo o Inpe, o 
Brasil é um dos maiores pa-
íses da América Latina com 
focos de queimadas. 

As principais causas são 
relacionadas a limpeza do 
solo ou renovação de pasta-
gem feita pelos agricultores, 
onde há queima do solo; 
também na ampliação de 
alguma área agrícola ou para 
criação de gado; poluição por 
descarte irregular de bitucas 
de cigarros e até mesmo ba-
lões ilegais.

QUAIS OS IMPACTOS 
NO MEIO AMBIENTE?

Os impactos causam da-
nos em todo o planeta, en-
volvendo, principalmente, 
as mudanças climáticas, o 
aumento do aquecimento 

global, prejuízos à biodi-
versidade e à dinâmica dos 
ecossistemas. Como também 
pode prejudicar diversos 
tipos de agricultura.

Além do mau que causa à 
natureza, as queimadas tam-
bém prejudicam as pessoas 
que vivem perto destas áreas, 
pois a fumaça pode contami-
nar o ar com carbono e enxo-
fre que causam, depois de um 
tempo, infecções do sistema 
respiratório, vermelhidão e 
alergia na pele, irritação dos 
olhos e garganta, desordens 
cardiovasculares, asma, 
conjuntivite, bronquite, 
tosse, falta de ar e até 
transtornos psicológicos.

QUAIS ATITUDES 
POSSO TOMAR PARA 

AJUDAR?
Assim como na edição 

passada do Folha na Esco-

la que falamos sobre o 
desmatamento, com as 
queimadas não é  mui-
to  diferente.  Podemos 
ajudar conscientizando 
as pessoas a nossa volta 
e ajudar no refloresta-
mento. 

P e d i r  p a r a  q u e  o s 
adultos não joguem bi-
t u c a s  d e  c i g a r r o  e m 
vegetação seca; não in-
c e n t i va r  b r i n c a d e i r a s 
com fogo pois você pode 
s e  m a c h u c a r  e  c a u s a r 
u m  e n o r m e  d a n o  n a 
natureza.

Em Irati,  o IAT (Ins-
t i t u t o  Á g u a  e  T e r r a ) 
distribui  mudinhas de 
árvores para a popula-
ç ã o  c o m  o  o b j e t i vo  d e 
r e f l o r e s t a m e n t o .  P a ra 
c o n s e g u i r  a s  m u d a s  é 
preciso entrar em con-

t a t o  c o m  o  I n s t i t u t o , 
solicitar a quantidade e 
assinar um termo. Após 
a solicitação, a técnica 
r e s p o n s á v e l  p o r  e s t e 

Em 2021ocorreram cerca de 27 mil focos de incêndios no Brasil
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s e t o r  a n a l i s a  a  d i s p o -
nil idade das plantas e 
entra em contato nova-
m e n t e  p a ra  a  e n t r e g a 
das mudas. 

P r o f e s s o r a ,  s o l i c i -
t e  m u d i n h a s  d e  á r vo -
res  para incentivar  as 
crianças  a  plantar  ár-
vo r e s  e  a j u d a r  o  M e i o 
Ambiente. 

Outras atitudes tam-
bém podem ser tomadas 
e  v o c ê  p o d e  a p r e n d e r 
sobre todas elas entran-
do no site da Folha de 
Irati, na categoria Folha 
n a  E s c o l a  e  a p r e n d e r 
s o b r e  d i v e r s o s  t e m a s 
envolvendo a sustenta-
bilidade e  os  cuidados 
com o nosso planeta.
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O U T D O O R

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

JAQUELINE LOPES 

A estrada de Irati ao Pinho 
de Baixo está na quarta e 
última etapa de pavimenta-
ção. Serão asfaltados mais 
1.890 metros e, desta forma, 
vai fechar anel central da 
comunidade e concluir o 
asfalto tão esperado pelos 
moradores. A obra começou 
em março deste ano, e deve 
ser finalizada em seis meses.

No total, serão investidos 
mais de R$ 3,6 milhões nesta 
etapa. A emenda para a obra 
é do deputado federal Evan-
dro Roman, que destinou          
R$ 2.758.499,28 pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), 

INFRAESTRUTURA 

Pavimentação da estrada de acesso ao 
Pinho de Baixo chega à quarta fase  
Último trecho 
está com as obras 
em andamento e, 
aproximadamente, 
mais 2 km serão 
pavimentados 

também há contrapartida da 
Prefeitura de Irati no valor de 
R$ 410.716,69. 

Neste momento, a cons-
trutora Cathio, responsável 
pelo trecho, faz o serviço de 
terraplanagem, regulariza-
ção de subleito e drenagem. 
Após isso, será colocada a 
base na estrada. No início 
do trecho estão sendo feitas 

as escavações para questões 
de visibilidade e regulariza-
ção do leito. Este serviço é 
necessário para garantir a 

segurança dos motoristas. 
 “Essa é uma estrada con-

solidada há muito tempo na 
qual existe desconformidade 
com o que deveria ser quando 
já tiver o asfalto. Esse serviço 
vai garantir segurança na 
trafegabilidade e visibilida-
de”, comenta a secretária de 
Arquitetura, Engenharia e 
Urbanismo de Irati, Jéssica 

Estrada do Pinho de Baixo está com obras na quarta e última fase de pavimentação asfáltica

Obras iniciaram em março e devem ser finalizadas em seis meses 

Construtora faz serviço de terraplanagem e drenagem 
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“Essa é uma obra 
que faz tempo 
que estamos 
esperando. Foi 
concluída uma 
parte, e mel-
horou 100%”.

DAVI DE GERONIMO ZANLORESI, 

MORADOR DO PINHO

“Esse é um compromisso que fizemos 
com o Jorge, com a comunidade e 
estamos honrando”

DEPUTADO EVANDRO ROMAN 

Custódio.  Já a drenagem vai 
assegurar que a água seja 
destinada de forma correta 
e dar longevidade ao pavi-
mento. 

Davi de Geronimo Zan-
lorensi, que mora em frente 
ao início da quarta etapa, 
há 65 anos, já vê melhorias 
com o asfalto pronto. “Essa é 
uma obra que faz tempo que 
estamos esperando agora foi 
concluída uma parte, e me-
lhorou 100%, não tem buraco 
é mais rápido ir para cidade, 
melhorou em tudo”, afirma. 

Para José Carlos Gutibier, 
outro morador do Pinho, que 
vive há quatro anos no local, o 
asfalto melhorou a qualidade 
de vida da comunidade. Ele 
viu o início da pavimentação 
e viveu algum tempo com 
o trecho sem asfalto. “Está 
muito bom, está ficando 
muito boa. Melhorou tudo. A 
saída para as lavouras, por-
que estava péssimo. Aqui no 
Pinho estava precisado desse 
asfalto. Agora ficou bom”, 
observa. 

Roman diz que este é o ob-
jetivo da obra, trazer melho-
rias aos moradores e quem 
transita pela via. “Agradeço 
ao prefeito e toda a comu-
nidade do Pinho de Baixo. 
Esse é um compromisso que 
fizemos com o Jorge, com a 
comunidade e estamos hon-
rando. Objetivo alcançado. 
Podem contar comigo”, disse 

"R$ 3,6 milhões" 
Valor aproximado da 

quarta etapa do Pinho, 
emenda do deputado 
Evandro Roman e contra-
partida da Prefeitura

o deputado. 
O prefeito Jorge Derbli 

enaltece o serviço realizado. 
“Com a fase quatro, concluí-

mos o anel que liga essa ro-
dovia ao Pinho de Baixo. Uma 
obra reivindicada. São mais 
de R$ 3 milhões investidos  e 
está na fase de terraplana-
gem. Os recursos conquista-
dos pelo deputado Evandro 
Roman. A comunidade do 

Pinho e os agricultores agra-
decem ao Roman por essa 
obra”, destaca. 

As bases e sub-base desse 
trecho serão executadas da 
mesma forma que nas outras 
etapas, mantendo sempre 
a mesma qualidade e dire-
cionamento, visto que o solo 
permanece constante em 
todos os trechos. “As espessu-
ras das bases, a fundação do 
pavimento, são dimensiona-
das através da trafegabilida-
de. Na estrada do Pinho tem 
muito escoamento de safra, 
muitos caminhões pesados 
que poderiam prejudicar se 
fizesse uma base inferior”, 
explica a secretária. 

O intuito do investimento 
feito no Pinho é dar mais 
qualidade de vida a todos 
que trafegam e moram na 
localidade. “A estrada vai 
fomentar a região do Pinho 
que é muito bonita, assim 
como o turismo,  que é ideia 
da gestão municipal nesses 
quatro últimos anos, além de 
melhorar a condição de vida 
dos moradores da comunida-
de”, conclui Jéssica. 
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Fernanda Aparecida Zeaginski Sandeski, Escrevente autorizada do 2° Serviço Registral Imobiliário 
da Comarca de Irati, Estado 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 
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 e 
quatro) quadras sequenciais, possui 15 (quinze) ruas assim denominadas: Rua 1; Rua 2; Rua 3; Rua 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. 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 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
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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. 
58/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com 
data de abertura para o dia 1º de junho de 2022, às 
08hrs, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE BICI-
CLETA ELÉTRICA, NOVA, CATEGORIA PASSEIO, 
ZERO QUILÔMETRO, PARA USO DAS AGENTES DE 
ENDEMIAS, através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocor-
rerá a partir das 13hrs do dia 20/05/2022 às 07hrs 
59 min do dia 01/06/2022, início da fase de lances 
às 08hrs 30min do dia 01/06/2022. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da 
Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 
13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do 
dia 20 de maio de 2022.

Rio Azul, 19 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. 59/2022, do tipo MENOR PREÇO por lote, com 
data de abertura para o dia 1º de junho de 2022, às 
13hrs, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO 
DE TOLDOS., através da plataforma eletrônica BLL. 
O início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir das 13hrs do dia 20/05/2022 às 12hr 
59min do dia 01/06/2022, início da fase de lances às 
13hrs 30min do dia 01/06/2022. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da 
Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 
13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do 
dia 20 de maio de 2022.

Rio Azul, 19 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PARCELADAS INSTRUMENTOS 
MUSICAIS DO TIPO ACORDEON PARA AS OFICI-
NAS DE MÚSICA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS EIRLEI EPP
CNPJ.: 01.721.415/0001-17
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 
8.666/93
Rio Azul, 16 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0123/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS EIRLEI EPP
CNPJ.: 01.721.415/0001-17
VALOR: R$ 19.254,00 (Dezenove Mil, Duzentos e 
Cinquenta e Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 16/05/2022 à 15/05/2023.
ASSINATURA:  16/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIELSON SANTA VAZ 
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÕES 
PROGRAMADAS, NO PERÍODO DA GARANTIA, NO 
VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA RHS3F96
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MALLON CONCESSIONÁRIA DE 
VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ.: 81.648.115/0004-31
Embasamento legal Art. 24, inciso XVII, da lei 
8.666/93
Rio Azul, 09 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

EXTRATO DE CONTRATO  046/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MALLON CONCESSIONÁRIA DE 
VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA
CNPJ.: 81.648.115/0004-31
VALOR: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
09/05/2022 à 31/12/2022.
ASSINATURA:  09/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ARISTIDES MALLON
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2022
OBEJTO: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA A GA-
RAGEM DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEIS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANTONIO SEBASTIÃO ARAUJO 
ABREU - ME
CNPJ.: 77.037.331/0001-20
Embasamento legal Art. 24, Inciso II da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 11 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  048/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANTONIO SEBASTIÃO ARAUJO 
ABREU - ME
CNPJ.: 77.037.331/0001-20
VALOR: R$ 17.230,24 (Dezessete Mil, Duzentos e 
Trinta Reais e Vinte e Quatro Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
11/05/2022 à 31/12/2022.
ASSINATURA:  11/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANTONIO SEBASTIÃO ARAUJO ABREU
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. 60/2022, 
do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de 
abertura para o dia 02 de junho de 2022, às 08hrs, 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS 
PARA EVENTOS (PALCO, CAMARIM, PAVILHÃO, BA-
NHEIROS QUÍMICOS, ENTRE OUTROS), através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13hrs do 
dia 20/05/2022 às 07hr 59min do dia 02/06/2022, início 
da fase de lances às 08hrs 30min do dia 02/06/2022. 
O Edital e demais informações encontram-se disponí-
veis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, 
no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilher-
me 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 20 de maio de 2022.

Rio Azul, 19 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. 61/2022, 
do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de 
abertura para o dia 02 de junho de 2022, às 13hr 
e 00min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS   
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONS-
TRUÇÃO DE PASSEIOS EM BLOCOS INTER TRA-
VADOS E PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, 
SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h do dia 
20/06/2022 às 12hr 59min do dia 02/06/2022, início da 
fase de lances às 13hrs 45min do dia 02/06/2022. 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 20 de maio de 2022.

Rio Azul, 19 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

SINDICATO RURAL DE TEIXEIRA SOARES  
CNPJ. 79.319.984/0001-28 

Carta Sindical - Outorgada em 15.01.1968  
Rua XV de Novembro, 245. Teixeira Soares. Estado do Paraná. 

CEP. 84.530-000 Tele-Fax: 042 3460-1312 e-mail: sindteixeirasoares@hotmail.com 
ASSEMBLEIA GERAL / EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sindicato Rural de Teixeira Soares, do Estado do Paraná, através da pessoa da Senhora Presidente, 
ao final assinado, de acordo com disposições estatutárias, CONVOCA os Associados para a Assembleia Ordinária 
abaixo destacada, a ser realizada na Sede da Entidade: 

- Assembléia Geral Ordinária: dia 27 de maio de 2022, às 19h00min, em Primeira Convocação e às 
19h30min, em Segunda Convocação. 

PAUTA. – 1) Leitura, Discussão e Votação da Ata anterior; 2) Aprovação do Balanço Patrimonial de 
2021 (com parecer do Conselho Fiscal; 3) Assuntos gerais. 

 
Teixeira Soares/PR, 20 de maio de 2022.  

 
 
 

LISIANE ROCHA CZECH 
PRESIDENTE 

 

LISIANE ROCHA 
CZECH:73842672934

Assinado de forma digital por LISIANE 
ROCHA CZECH:73842672934 
Dados: 2022.05.19 14:25:22 -03'00'

A Prefeitura 
Municipal de 
Prudentópolis 

inscrita no CNPJ 
77.003.424/0001-
34, torna público 

que requereu 
junto ao IAT 

(Instituto Água 
e Terra) Licença 
prévia, para lote-
amento industrial 
Localizado na BR 

373, Linha São 
João com área de 

64.549 m².
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JAQUELINE LOPES 

A obra de revitalização 
do Centro de Irati vai come-
çar. O maquinário estará no 
primeiro trecho na segunda-
-feira (23), e a população pre-
cisa estar atenta para acom-
panhar. A ordem de serviço 
foi assinada na quinta-feira 
(19), na Prefeitura. Esta é 
uma reivindicação antiga e 
foi realizada em uma parce-
ria da gestão municipal com 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Irati (Aciai).

O início da obra vai ser 
pela Rua Munhoz da Rocha, 
esquina com a Rua Carlos 
Thoms, com a drenagem 
para acabar com problemas 
de enchentes. A ideia é dar 
mais condição e segurança 
aos pedestres, e trazer para 
Irati uma modernização. 
Esta será a primeira etapa e 
um modelo, pois a Prefeitura 
tem intenção de dar con-
tinuidade e fazer em mais 
ruas da cidade.

MELHORIAS 

Prefeitura assina ordem de serviço 
para início da revitalização no Centro
Motoristas, pedestres 
e lojistas devem fi car 
atentos ao transitar 
pela Rua Munhoz da 
Rocha
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RUAS CONTEMPLADAS 
A revitalização vai acontecer nas Ruas: 
Rua Munhoz da Rocha, entre a Rua Carlos Thoms e 

Rua Coronel Grácia;
Rua 15 de Julho, entre Munhoz (loja Choma) e Coronel 

Emílio Gomes (até a Afubra); 
Rua 15 de Novembro, entre a Rua  07 de Setembro (no 

posto Sobutka) e Coronel Emilio Gomes (até a Panifi ca-
dora Irati).  

"R$ 2,2 mi" 
Valor da obra de re-

vitalização do Centro 
de Irati 

Ordem de serviço para início das obras foi assinado no salão nobre da Prefeitura, na quinta-feira (19) 

Projeto das ruas contempladas na primeira etapa da revitalização 

Obras começam pela Rua Munhoz, esquina com a Rua Carlos Thoms 
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Em alguns trechos o cal-
çamento fi cará maior, terá 
arborização, bancos, fl orei-
ras e iluminação. Com essa 
modernização, haverá redu-
ção de estacionamento. Mas 
tudo isso foi pensado para 
que a pessoa possa passear 
pelo Centro com tranquili-
dade e, assim, fomentar o 
comércio local. “Nós quere-
mos dar uma nova cara para 

a cidade, revitalizar, deixar 
mais bonita, mais florida, 
com mais segurança e con-
forto para as pessoas que 
vêm fazer as comprar na Rua 
Munhoz da Rocha”, comenta 
o prefeito Jorge Derbli. 

O trabalho começou no 
ano passado, mas já era 
um sonho antigo do diretor 
de comércio da Aciai, Os-
car Muchau. O projeto foi 
apresentado ao presidente 

Elias Mansur, discutido e 
buscaram a Prefeitura. Após 
isso, foram até a Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP) 
e conseguiram o recurso com 
o deputado Ademar Traiano. 
Houve algumas mudanças do 
projeto doado pela Aciai, na 
questão do mobiliário, mas 
essas modifi cações aconte-
ceram pensando na melhor 
qualidade para a população. 

Para o presidente da 
Aciai, esta revitalização vai 
modernizar Irati. “Acredito 
que o embelezamento da Mu-
nhoz vai trazer mais pessoas 
para visitação no centro, e 
esperamos, com isso, que as 
vendas aumentem. Estamos 
felizes com essa assinatura 
da ordem de serviço e co-
meço da obra aqui em Irati”, 
observa Mansur. Além disso, 
Elias destaca o trabalho em 
parceria com a Prefeitura, 
que abraçou a causa, sendo 
essa primeira vez que entre-
gam um projeto desse porte 
e é executado pela gestão 
municipal.  

O recurso para a revitali-
zação é do deputado Ademar 
Traiano, a fundo perdido, no 
valor de R$ 3 milhões. Mas a 
empresa ganhadora da licita-
ção, a Unas Construtora, fe-
chou em  R$ 2,2 milhões para 
realizar a obra. Além disso, 
será investido mais             R$ 
1,2 milhão para drenagem. 

O deputado estadual e 
presidente da ALEP, Ademar 
Traiano, responsável pelo 
recurso, parabenizou o mu-
nicípio pelo início das obras 
de revitalização. “Essa obra 
vai ser o grande cartão postal 
de Irati. As famílias e pessoas 
que chegarem ao Centro vão 
encher o olho de alegria ao 
ver uma obra dessa magnitu-
de, que vai enriquecer a área 
central de Irati, que precisa 
desse olhar tão importante 
da gestão municipal. Fico 
muito feliz em poder dis-
ponibilizar esses recursos e 
saber que a obra vai iniciar”. 

COMO SERÁ A OBRA 
As obras vão começar na 

segunda-feira (23), a partir 
das 07h30, pela Rua Munhoz 
da Rocha, esquina com a Rua 
Carlos Thoms. A retroesca-
vadeira fará a retirada do 
calçamento do lado esquer-
do. A Construtora vai fazer a 
drenagem, para solucionar o 
problema de enchentes, em 
paralelo com a revitalização, 
porque uma influencia a 
outra. 

Para não haver muitos 

transtornos, a empresa tra-
balhará um lado da Rua de 
cada vez, uma quadra por 
vez, de acordo com a proprie-
tária da Unas Construtora, 
Diana Serbai. Desta forma, 
um dos lados fi cará disponí-
vel para a passagem dos veí-
culos. Já o mobiliário urbano, 
que são as fl oreiras, bancos 
e luminárias, será colocado 
por último. “O importante 

é não atrapalhar tanto o 
comércio, porque quando 
retirarmos o calçamento 
será feita uma caneleta em 
frente, e nela será realizada a 
drenagem, que é semelhante 
a que já existe na esquina, e 
agora vai ser em quase toda a 
extensão”, disse Diana. 

Assim que as obras inicia-
ram será feita a fi nalização e 
a Guarda Municipal também 

ajudará, mas será preciso 
paciência e colaboração  para 
não haver problemas. “O 
nosso horário de trabalho 
é das 07h30 até as 17h30, 
de segunda a sexta. Neste 
período, terão maquinas e 
pessoas trabalhando. Então, 
a gente precisa de todo o 
cuidado possível”, destaca a 
proprietária. 

As duas obras, revitali-

zação e drenagem, têm o 
prazo de execução de seis 
meses, a drenagem deve 
ser concluída antes porque 
precisa estar pronta para 
fazer a remodelação. Até 
as compras de Natal devem 
estar finalizadas, afirma a 
proprietária da construtora. 

Em relação ao valor da 
obra, Diana explica que foi 
estudado o projeto e o des-
conto dado não foi linear, 
alguns itens conseguiram 
33% outros 50% de desconto, 
principalmente na parte do 
mobiliário urbano. Além 
disso, as peças de madeira 
serão feitas por empresas 
de Irati,assim como outros 
produtos, com a qualidade 
que o projeto pede. Também, 
a Construtora vai executar 
alguns itens. Desta forma, 
precisará de mão de obra e 
tem vaga aberta para tra-
balho. 

Diana é engenheira há 
16 anos, e garante a qua-
lidade no serviço. “Temos 
um arquiteto que trabalha 
com a gente, que precisa 
muito a parte da Arquitetu-
ra e Urbanismo nessa obra. 
Hoje, trabalhamos com obra 
pública de qualidade, que-
brando aquela história de 

que quem faz obra pública é 
desonesto. A nossa empresa 
é totalmente transparente e 
convidamos a população que 
venha fi scalizar. E caso veja 
alguma coisa pode chamar 
a atenção, porque todos são 
passiveis de erro. Mas pre-
cisamos da colaboração de 
toda a população para que 
essa obra seja feita o mais 
rápido e com a maior qua-
lidade possível”, finaliza a 
proprietária.

OUTRAS OBRAS 
Ainda, o prefeito Jorge 

Derbli assinou mais ordens 
de serviço para iniciar obras 
no município. Com recurso 
do deputado Artagão Junior, 
no valor de R$ 550 mil, será 
para um campinho sintético 
no bairro Engenheiro Gu-
tierrez. Do deputado Estacho 
um Campo no Planalto, no 
valor de R$ 500 mil. E do de-
putado federal Sandro Alex, 
no valor de R$ 700 mil, uma 
pavimentação asfáltica no 
bairro DER. “São obras que 
irão melhorar a condição 
do povo que mora nessas 
regiões”, observa o prefeito.  
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Idade nova!
Esbanjando beleza e simpatia, Kaciana Silva comemo-
rou a chegada dos seus 33 anos na segunda-feira (16). 
Que seu caminho seja repleto de alegrias e conquis-

tas. Feliz vida!

Dia especial!
Cassiano e Taciane passaram de noivos a recém casados em uma linda cerimônia 

que reuniu amigos e familiares, para desfrutar junto deles esta alegria. 
Que esta união seja muito abençoada e duradoura. Felicidades!

Fotógrafo: Juliano Gil.

Uma paqisagem de tirar o fôlego!
O pré wedding do casal Paulo Schereda e Francielli Machado foi registrado no

 Recanto das Pedras, na Lapa. 
Fotógrafa: Deise Bataglin

Mais um ano 
pra conta! 
O empresá-
rio Mauricio 
Cavassim 
comemorou, 
na terça-feira 
(17), a chega-
da de mais 
um aniver-
sário. Que 
você possa 
desfrutar com 
muita alegria 
desta data 
e que ela se 
repita por 
muitos anos! 
Muita saúde 
e sucesso. 
Feliz 
aniversário! 
Feliz 51 anos 
bem vividos!

O locutor 
Nilton Luy  
foi muito 

parabeniza-
do, na ter-

ça-feira (17), 
pela chega-
da de mais 

um ano. Que 
este novo ci-
clo lhe traga 
muitas ale-
grias e que 
você possa 
desfrutar 

da vida com 
muita saúde 
e sabedoria.
Parabéns!!!


