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PROHABI 

Prefeitura de Irati vai investir 
R$ 3 milhões no programa Nossa Casa

Cidades 13

A Prefeitura de Irati já iniciou a obra das primeiras casas populares do programa Prohabi (Nossa Casa). Nove residências estão em construção no 
Conjunto Joaquim Zarpelon. Mas 40 moradias já estão licitadas e o plano é fazer 100 casas, que serão para famílias que estão em situação de vulne-
rabilidade social. 
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Recentemente, a Prefeitura de Irati ini-
ciou a construção das nove primeiras casas do 
programa Prohabi (Nossa Casa), que visa mo-
radias dignas para a população do município. 
Ter a casa própria é o sonho de quase todas 
as pessoas, e agora aquelas famílias que mais 
precisam também poderão realizar este feito. 

As residências estão sendo construídas no 
Conjunto Joaquim Zarpelon, em um terreno 
da administração municipal. A Prefeitura 
cedeu o imóvel para que as famílias possam 
tem um lar digno para morar com toda a es-
trutura necessária e vai ajudar a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas que residirem 
no local. 

O programa foi criado pela Prefeitura e 
aprovado, por unanimidade, pela Câmara 
de Vereadores, a qual o prefeito agradece, 
e está na Lei 4905/2021. Há um ano, a ad-
ministração tem pensado em como ajudar 
a população na habitação, visto que muitos 
programas do Estado não deram certo no 
município. Com estas moradias novas, vai 
desafogar o cadastro que a Prefeitura tem, 
que, segundo a Secretaria de Habitação de 
Irati, já são 1850 pessoas cadastradas para 
conseguir uma residência.

Mas a pergunta que fica é: quem são as 
pessoas que vão morar nestas residências 
que a Prefeitura está construindo? Para isso, o 
secretário de Habitação, Antonio Roberto Ce-
quinel, explica que serão famílias indicadas 
pelos CRAS, aquelas que mais precisam, que 

PAZ E BEM!
AMOR ACOLHEDOR

POR VANDERLEI KAWA OFS ALACS

Caríssimos! Falar do amor que Je-
sus nos pede, segundo o Evangelho 

de Mateus (5.44-45), ELE nos diz: “Pois eu vos digo: 
amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem 
para serdes filhos de Vosso Pai que está nos céus”. 
Esta afirmação, por mais que a lei dos homens bus-
que a justiça e a igualdade, ela continua imperfeita 
porque ainda continua humana. Por aí se explica a 
diferença em relação à lei de Deus e se justifica o que 
Jesus Cristo afirma para todos nós cristãos. As leis 
humanas pretendem somente a reparação do erro, 
enquanto que a divina, Deus quer combater o erro 
com a pratica da Paz e do Bem.  Esta prática, além de 
oferecer condições para uma reconciliação, o que a 
humana não faz, oferece oportunidade para outras 
reflexões importantes. Por exemplo, a perseguição 
e a inimizade não podem ser explicadas apenas pela 
gratuidade. Somos pecadores e nossas atitudes provo-
cam reações, não só quando pecamos, mas até quando 
testemunhamos nossa fé pela prática do bem.  O que 
deve determinar nosso comportamento a respeito 
deste assunto não são apenas as relações entre nós 
pessoas humanas, mas o ser humano que está por trás 
deste comportamento. Este ser humano foi redimido 
por Cristo e precisa saber que também pode ser “Fi-
lho de Deus” e isto se torna mais fácil quando ele se 
confronta com um comportamento, cujo modelo é o 
amor, a tolerância, o respeito e o equilíbrio mental. 
Não é nosso direito patrulhar ou julgar nosso seme-
lhante, mas é nosso dever influenciá-lo pelo poder 
do amor, da oração, da paz e do bem.  Jesus veio para 
abolir as leis dos homens e não foi compreendido, 
pois a sua lei era o amor, o acolhimento, a solidarie-
dade e a fraternidade entre os homens. Peçamos ao 
Senhor, nosso Mestre, que nos ensine o verdadeiro 
amor, para que possamos saber agir em relação ao 
meu semelhante, até em situações mais difíceis que 
encontrarmos. Reflita. Paz e Bem!

estão em situação de vulnerabilidade social, 
será uma escolha por critério e pontuação. 

Das nove casas, três já estão com a estru-
tura pronta e mais seis estão em produção no 
Conjunto Joaquim Zarpelon. As residências são 
de 48 m² e contêm dois quartos, sala, cozinha 
e banheiro. Com a medida do terreno para as 
pessoas contempladas no programa, elas pode-
rão ampliar o espaço futuramente, o que ajuda 
se a família aumentar ou quiser construir mais 
cômodos no entorno. A casa será própria e a 
pessoa poderá utilizar como quiser. 

Além destas, mais 31 estão licitadas. Ini-
cialmente, serão 40 residências que foram 
investidos, aproximadamente, R$ 1,8 milhão. 
O prefeito Jorge Derbli já garantiu que fará 
100 casas pré-moldadas dentro do progra-
ma.  Todas serão construídas em terrenos da 
Prefeitura. O investimento total será de R$ 3 
milhões. É um valor alto, mas que vale a pena, 
pois muitas famílias precisam de moradias 
dignas. O custo de tudo aumentou, e viver 
sem pagar o aluguel vai ajudar e muito essas 
famílias que necessitam. 

 Agora, a Prefeitura cobra da empresa 
que ganhou a licitação para que finalize es-
sas nove casas, para depois começar novas, 
que serão construídas em outros terrenos da 
administração. A ideia é que 100 residências 
sejam construídas até o final do ano, e vão 
ajudar a melhorar, em todos os sentidos, 
a vida das famílias que mais precisam em 
Irati. 
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"10"
Número de leitos 

de UTIs liberados para 
Prudentópolis

"Não há nada 
de errado com 
aqueles que não 
gostam de política, 
simplesmente 
serão governados 
por aqueles que 
gostam".

PLATÃO

Prestigiada 
Muita gente enfrentou o forte frio para prestigiar a 14ª Festa do Pinhão que foi nova-

mente um sucesso. Os três dias de festa reuniram muita gente ao comando do prefeito 
Junior Benato. Políticos como Artagão e Sandro Alex, que tem obras importantes no 
município, marcaram presença no evento junto de prefeitos como Jorge Derbli de Irati 
e Marcelo Leite de Guamiranga, além do vice prefeito de Guarapuava, Samuel Ribas, e 
lideranças locais. Shows e o festival de música SapeCanção fi zeram a diferença no evento, 
além da Olimpíada do Agricultor.  

Aposta 
Durante a transmissão de cargo do prefeito Celso Ku-

baski para o vice, Zaqueu Bobato, na última sexta (10), o 
prefeito Celso deixou claro uma vontade, misturada com 
premonição. “Não sei o momento específi co, mas o Zaqueu 
e o Élcio Galvão estão preparados e serão prefeito e vice de 
Imbituva”. Kubaski não faz cerimônia ao elogiar a capa-
cidade política e administrativa de Zaqueu e Galvão e vê 
neles potenciais comandantes do executivo local. 

Linha de frente
Informações de cochei-

ra dizem que o comandante 
geral da campanha do go-
vernador Ratinho Junior à 
reeleição será o secretário 
de Agricultura, Norberto 
Ortigara. E “segundo me 
foi dito”, Norberto escalou 
Hussein Bakri, Beto Preto 
e Agustinho Zuchi como 
defensores ofi ciais do go-
vernador. A função deles 
será de entrar nos meios de 
comunicação para rebater 
qualquer crítica que seja 
feita ao governador. Ata-
ques que já são esperados 
durante a campanha. Isso 
mostra que tanto Hussein 
como Beto Preto têm papel 
relevante na campanha. E 
para a defesa, é convocado 
somente quem dá conta do 
recado. Na foto Hussein 
está com Leandro Jasinski 
em Rio Azul, onde entregou 
Caixas D’água na quarta 
(15). 

Parcerias 
Dentre as parcerias que dão 

certo, o prefeito Jorge Derbli 
abre espaço também para o 
ex-secretário de Infra, Sandro 
Alex, que é um dos quatro 
deputados que terá uma fatia 
do grupo de Derbli em sua 
campanha. Sandro é deputado 
federal pelo PSD e vai a reelei-
ção na mesma sigla. A foto é na 
última semana em Irati. 

Dobradas 
Quem esteve fazendo visitas na região foi o deputa-

do Artagão Junior (PSD) e o pré-candidato a deputado 
federal Newton Bonim (UB). Eles estiveram em Teixeira 
Soares com Ivanor Muller e também em Irati fazendo 
contato com o farmacêutico Amilton Komintski. Ainda 
em Rebouças, estiveram com o ex-prefeito Claudemir 
e o vereador João Kozaki, além do ex vice-prefeito 
Antonio Padilha. Bonim é empresário de sucesso e 
fundador da BeautyColor. 

Está pronto 
O deputado Nelson 

Justus informou a este 
colunista, que o processo 
que tramita no Governo 
do Estado para a criação 
da 10º Subgrupamento 
Independente de Corpo 
de Bombeiros de Irati já 
tem todos os pareceres fa-
voráveis para sua criação. 
Resta apenas uma deman-
da orçamentaria para ser 
defi nida e, segundo o de-
putado, após isso, segue o 
decreto para assinatura do 
governador. A expectativa 
é que seja resolvido ainda 
antes do período eleitoral. 
Até porque, é uma notícia 
muito importante para 
nossa região.

ExpoTexas
O prefeito Lula está ar-

rebentando na programa-
ção da 8ª ExpoTexas. Uma 
festa que começou tímida 
está se tornando uma das 
maiores festa com shows 
gratuitos da região. Lula 
está trazendo quatro sho-
ws nacionais entre 14 e 17 
de julho. Todas as noites 
terá rodeio em touros, 
prova do tambor, parque 
de diversão e shows na-
cionais. Programação de 
patrão para a primeira 
festa pós-pandemia de 
Teixeira Soares. 

Quebra de 
decoro

A quebra de decoro está 
sendo uma constante em 
algumas Câmaras da região. 
Prudentópolis, Imbituva e 
Rio Azul têm situações que 
já levam, na pior das hi-
póteses, uma análise mais 
incisiva sobre a quebra de 
decoro. Penas que os legis-
lativos não tomam atitude 
nenhuma para corrigir a 
postura dos edis delituosos 
que está desprestigiando as 
casas legislativas. Mas em 
Prudentópolis, por exemplo, 
o vereador tem colocado 
desinformação a população. 

Inaugurou 
O secretário de Saúde do Paraná, Cesar Augusto Neves 

Luiz, esteve em Prudentópolis na quarta (15) para inau-
gurar a instalação de 10 UTIs na Santa Casa do municí-
pio. A implantação aconteceu, segundo o prefeito Osnei, 
devido ao apoio do presidente da Assembleia, Ademar 
Traiano, e o apoio do secretário à época, Beto Preto, e 
do deputado Sandro Alex. Para o presidente da Câmara, 
Lucas Sanches, que acompanhou a instalação, o muni-
cípio viverá outro momento após a instalação das UTIs. 
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ESTHER KREMER

Na sexta-feira (10), o vice-
-prefeito de Imbituva, Zaqueu 
Bobato, assumiu interina-
mente a Prefeitura pelo perí-
odo de 20 dias. O prefeito Celso 
Kubaski pegou uma licença 
para tratar de assuntos pes-
soais e, agora, o vice é o atual 
responsável pelo município.

Segundo o prefeito Celso 
Kubaski, é um ato de confi an-
ça passar o cargo, ofi cialmen-
te, para o vice Zaqueu que, 
segundo Kubaski, o ajudou 
durante a campanha e segue 
tendo a mesma atitude. “Para 
nós é uma satisfação e um 
grande compromisso passar 
o cargo, oficialmente, para 
o vice. Zaqueu é uma pessoa 
íntegra, séria e que nos aju-
dou muito nesta campanha 
e nesta caminhada vitoriosa. 

INTERINO

Zaqueu Bobato assume, interinamente, 
por 20 dias a Prefeitura de Imbituva
O vice-prefeito 
assume a Prefeitura 
pelo período de 20 
dias

É um ato de reconhecimento 
e confi ança absoluta”, disse.

Ainda segundo Celso, o 
vice terá toda a autonomia 
para continuar projetos e fa-
zer as adequações que achar 
necessário. “O Zaqueu tem au-
tonomia para fazer o que ele 
achar necessário para o mu-
nicípio, temos alguns projetos 
para dar continuidade, mas a 

decisão é dele, o que ele achar 
necessário para o melhor. O 
principal seria a continuidade 
do projeto do hospital”.

O prefeito interino, Zaqueu 
Bobato, fez um discurso du-
rante a posse onde comentou 
sobre o momento e a emoção 
de estar à frente da Prefeitura. 
“É uma alegria, uma emoção, 
sobretudo,para uma pessoa 

interiorana como eu. Lembro 
que, ainda jovem, falava para 
a minha mãe que chegaria na 
Prefeitura e que eu ajudaria 
o povo, teria atitudes neces-
sárias para a real mudança”, 
disse.

Bobato disse que é um 
compromisso para os 20 dias 
focar na construção de um 
descritivo para que se possa 

enviar para licitação o projeto 
da construção do hospital no 
município. “É um sonho do 
Celso, meu também e de todos 
os imbituvenses. Serão 20 dias 
focado neste descritivo”.

 Ainda, o atual prefeito 
comentou sobre o código tri-
butário do município, que 
segundo ele, está defasado a 
muito anos. “Nós precisamos 
melhorar essa situação para 
atrair mais investimentos 
para Imbituva. A revisão do 
código tributário é tornar a 
máquina publica mais efi-
ciente, com maior efi ciência o 
ganho é coletivo”, disse. 

O presidente da Câmara 
de Imbituva, Elcio Galvão, 
esteve presente na cerimônia 
e diz confi ar no prefeito in-
terino para assumir o cargo. 
“Vejo a situação com muita 
naturalidade, o vice é muito 
preparado, qualificado, te-
mos a melhor qualificação 
de vice-prefeito de toda a 
região. Zaqueu tem mostrado 
muita competência, a cidade 
vai estar em ótimas mãos”, 
fi nalizou. 

Na foto, prefeito Celso Kubaski, vice Zaqueu Bobato e presidente da Câmara, Elcio Galvão
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KARINA LUDVICHAK 

Após dois anos sem ser 
realizada devido a pandemia, 
a tradicional Festa do Agri-
cultor está de volta e já têm 
sua programação defi nida. As 
festividades serão realizadas 
no dia 22, 23 e 24 de julho des-
te ano. A Festa do Agricultor 
de Guamiranga tem em seu 
histórico, ser organizada pelas 
Associações de agricultores e 
lideranças municipais através 
do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Sus-
tentável (CMDRS), com apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Guamiranga através da Secre-
taria de Agricultura, pecuária 
e Meio Ambiente. 

O primeiro dia de evento se 
iniciará às 19h, na sexta-feira, 
com a abertura ofi cial da tra-
dicional festa que está em sua 
19ª edição. Às 20h acontecerá 
o Desfi le da Rainha da festa, 
e logo após, às 22h encerra-

TRADIÇÃO

19ª Festa do Agricultor de Guamiranga 
têm sua programação definida
A tradicional festa 
será realizada no 
mês de julho, entre 
os dias 22 e 24

mento com o show de Raça 
Serrana. Segundo Cristiane 
Tabarro Borgo, secretária da 
Agricultura, a Festa do Agri-
cultor de Guamiranga é reali-
zada no mês de julho devido ao 
Dia do Agricultor, e ressalta a 
importância do evento. “Essa 
festa é o carro chefe da cultura 
local, é um momento onde se 
fortalece a identidade cultural 
do município, aproxima as 
pessoas, de encontros e reen-
contros”, comenta Cristiane. 

Dia 23, sábado, as ativida-
des se iniciam pela manhã, 
com ciclo de palestras. Às 
8h30, palestra sobre Con-
servação e manejo de solo 
ministrada por José Alfredo 
Batista dos Santos, que faz 
parte do IAPR de Ponta Grossa. 
O intervalo será às 10h, em 
seguida palestra com Karina 
Calil Caparroz do SENAR/PR 
de Londrina, sobre Fertilidade 
do solo e manejo de pastagem, 
bem-estar e nutrição animal. 
A 1ª Festa do Laço na Moto 
Vaca iniciará às 13h. Logo 
após, Karina Calil continua o 
ciclo de palestras falando de 
Desafi os na Cultura do Moran-
go: A nutrição como aliada no 
combate às pragas e doenças. 

Para a programação da noite, 
Concurso de Música a partir 
das 21h, e show de encerra-
mento com a dupla Cezar e 
Paulinho após às 22h30.

Segundo a secretária da 
Agricultura, existem, aproxi-
madamente, 5.664 habitantes 
no meio rural, representados 
por 1.891 famílias que es-
tão distribuídas em 2.404 
propriedades, e a festa do 
Agricultor foi uma forma 
que o município encontrou 
para aproximar as famílias, 
que contribuem, principal-
mente, no desenvolvimento 
econômico do município. 

A programação de do-
mingo (24) terá início logo 
pela manhã, com atividades 
recreativas para as crian-
ças das 8h às 12h. Às 8h30 
também haverá o 2º Passeio 
Ciclístico, com saída no centro 
de eventos da cidade. O evento 
contará também com as tradi-
cionais provas realizadas nas 
últimas edições, que aconte-
cem após o almoço, às 13h. A 
partir das 18h, têm a entrega 
dos prêmios aos vencedores 
dascompetições, e às 18h30 
acontece o encerramento ofi -
cial do evento. D
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Acabamento:Tamanho: 9 x 3 mCores: 4X0        Peça: Outdoor

KARINA LUDVICHAK

A tradicional festa que 
não era comemorada a dois 
anos devido a pandemia, 
teve início no dia 10, sexta-
-feira, no Parque Municipal 
Paulo Dallegrave, em Iná-
cio Martins. Patrocinado 
pelo Sicredi, Sanepar, Co-
pel, Governo do Estado do 
Paraná, BRDE, IDR Paraná, 
e organizado pela Provopar 
e Prefeitura Municipal, o 
evento também contou a 
participação de muitas pes-
soas vindas de municípios 
vizinhos, incluindo líderes 
políticos.

A programação do pri-
meiro dia teve início às 19h, 
com o Jantar de Pratos Típi-
cos feitos à base de pinhão, 
servido pelo Restaurante 
Martinense, e em seguida 
o Festival de Música Tra-
dicionalista, Sapecanção 
Municipal, onde 19 marti-
nenses apresentaram suas 
interpretações de músicas 
tradicionalistas. O primeiro 
dia de evento foi encerrado 
com o show da dupla Giba e 
Nando.

No sábado (11) foi reali-
zada a abertura oficial da 

RETORNO

Centro de Eventos é inaugurado na 
14ª Festa do Pinhão em Inácio Martins 
A nova construção 
leva o nome de 
Silvino Pasqualin,
uma honorável
memória póstuma 
ao ex-prefeito da 
cidade

Olimpíada do Agricultor 
Familiar, onde agricultores 
das comunidades rurais do 
município participaram 
de diversas provas ao lon-
go do dia. Após o jantar, a 
competição do Sapecanção 
continuou. O segundo dia 
se encerrou com o Baile do 
Pinhão, com apresentação 
do Grupo Manotaço. 

No domingo (12) a pro-
gramação teve início às 9h 
da manhã, com a Santa Mis-
sa e continuação das provas 
da Olimpíada do Agricultor 
Familiar, que contou com 
a participação de 20 comu-
nidades. A premiação da 
Olimpíada foi em dinheiro, 
sendo                R$ 3.000,00 
para o 1ª lugar, R$ 2.000,00 
para o 2ª e R$ 1.000,00 para 
o 3ª, o resultado final das 

comunidades vencedoras 
foi, em 1ª lugar Rio Claro, 2ª 
Bom Retiro, 3ª Papagaios. 
Já o Sapecanção teve como 
vencedora a martinense 
Josiane Belizario.

Também esteve presente 
no evento, Álvaro Pasqua-
lin Filho, mais conhecido 
como Batata, que teve seu 
pai como um dos home-
nageados da festa. O novo 
Centro de Eventos inaugu-
rado durante o último dia 
da 14ª Festa do Pinhão leva 
o nome de Silvino Pasqualin, 
e a família esteve presente 
para prestigiar a honorável 
homenagem póstuma ao ex-
-prefeito do município. “Ele 
gostava muito desse lugar, 
e essa homenagem é uma 
satisfação imensa. Sinto um 
grande orgulho por ser filho 
dele, e ter seu nome no novo 
centro de eventos de Inácio 
Martins” comentou Álvaro. 

O Prefeito da cidade 
aproveitou a ocasião e co-
mentou sobre a importância 
das obras que recentemente 
foram concluídas no mu-
nicípio. “É uma verdadeira 
transformação, que só é pos-
sível através de parcerias, 
” comentou Benato. Além 
disso, o Deputado Federal 
Sandro Alex também refor-
çou sobre a necessidade dos 
investimentos nos setores 
públicos da cidade, “a cidade 

está muito unida pelo ob-
jetivo do desenvolvimento, 
então, é um momento espe-
cial para Inácio Martins. Eu 
tenho orgulho de contribuir, 

e fazer parte desta história” 
concluiu Alex. 

Ainda, o Deputado Ar-
tagão explicou sobre a im-
portância da viabilização 
de verbas públicas para o 
desenvolvimento das peque-
nas cidades. “Os municípios 
pequenos precisam do Go-
verno do Estado e do Gover-
no Federal, para conquistar 
as transformações neces-
sárias, e Inácio Martins não 
é diferente. Essa parceria 
existe, e os resultados são ex-
pressivos” declarou Artagão.

Após o almoço do último 
dia, foi a vez do Matinê da 
Melhor idade, com anima-
ção dos Grupos Sintonia Ser-
rana e União Fandangueira. 
Durante a tarde foi feita a 
entrega das premiações e 
às 16h, no palco principal, 
foi realizado o Show da Tar-
de, com apresentação do 
Santo Fole. E para o show 
de encerramento, que teve 
início às 19h, a dupla Antony 
e Gabriel. 
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No último dia da festa, foi inaugurado o Centro de Eventos do município de Inácio Martins

Na foto, os participantes da Olímpiada do Agricultor 

O festival de música Sapecanção é tradição da Festa do Pinhão

Princesas e rainha eleitas abrilhantaram as festividades 
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AMANDA CRISTINA

A 2ª Edição da Feira do 
Empreendedor de Mallet 
já tem data marcada para 
ocorrer. Nos dias 17 e 18 de 
dezembro, todo o público 
do município e da região 
está convidado a prestigiar 
as mais de 80 empresas 
que já estão inscritas para 
expor na feira. A atividade 
também irá contar com 
praça de alimentação e 
apresentações artísticas, 
entre elas, os shows da Ana 
Castela, conhecida como 
“boiadeira”, e de Paulinho 
Mocelin.

A iniciativa parte da 
prefeitura, através da Se-
cretaria de Indústria e 
Comércio do município, e 
visa fomentar o comércio 

CULTURA

2° Feira do Empreendedor vai ocorrer 
nos dias 17 e 18 de dezembro
Evento vai 
reunir mais de 
80 empresas do 
município

local, bem como incenti-
var os empresários mal-
letenses. De acordo com o 
secretário da pasta, Jossoel 
Nicolaico, o Leo, até o perí-
odo do ano é escolhido para 

atender esse objetivo. Ele 
explica que a feira ocorre 
em dezembro por coincidir 
com os feriados de fim de 
ano, época em que a popu-
lação costuma intensificar 

o consumo. Além disso, o 
comerciante também pode 
utilizar os stands da feira 
gratuitamente, podendo 
optar pelos localizados na 
parte interna ou externa 
do espaço. 

A programação está 
recheada, contando com o 
1º Torneio de Lenhadores 
do Brasil e o 1º Encontro de 
Motos de Mallet. “O torneio 
de lenhadores ocorre em 
outros lugares do mundo, 
na Alemanha, Estados Uni-
dos, Austrália, e no Brasil 
nunca teve”, esclarece Leo. 
Ainda, para os amantes 
das motos, o encontro terá 
um espaço reservado para 
camping.

Nas atrações artísticas, 
além do show com Ana 
Castela, o cantor Pauli-
nho Mocelin será uma das 
grandes apresentações 
do evento. Leo também 
afirma que outros shows 
deverão ocorrer e serão 
divulgados em breve, in-
cluindo artistas nacionais 
de rock. 

Leo agradeceu o apoio 

do prefeito Moacir Alfredo 
Szinvelski e do vice Fran-
cisco José Makoski. “Nós 
queremos alavancar a eco-
nomia do nosso município, 
melhorando a qualidade de 
vida de todos. É uma inicia-
tiva da gestão, em prol dos 
nossos empreendedores”, 
afirma o secretário. 

SHOWS
Um dos pontos altos 

das atividades da feira são 
os shows. No sábado, irá 
ocorrer a apresentação da 
cantora Ana Castela. A ar-
tista ficou conhecida como 
“boiadeira”, por suas mú-
sicas que abordam o agro-
negócio, como a popular 
“As menina da pecuária”, 
que acumula mais de 14 
milhões de visualizações 
no YouTube.

Ainda, o cantor de Ponta 
Grossa, Paulinho Mocelin, 
também marcará presença 
na feira. O músico leva a 
tradição gaúcha por onde 
passa e já soma mais de 23 
milhões de visualizações 
no YouTube, na sua música 
“Camionete Branca”. 

D
iv

ul
ga

çã
o 

P
re

fe
it

ur
a 

de
 M

al
le

t

DANIELA VALENGA

Por intermédio do Depu-
tado Federal Sandro Alex, 
Fernandes Pinheiro recebeu 
um novo ônibus para o trans-
porte dos estudantes do mu-
nicípio. A entrega ocorreu no 
dia 11 de junho.

A Prefeita Cleonice Schu-
ck explica que o transporte 
escolar que realiza o trajeto 
entre os bairros, comunida-
des e escolas em Fernandes 
Pinheiro é terceirizado, mas 
o novo ônibus irá auxiliar no 
transporte necessário em 
outras situações, como para 
os alunos do município que 
realizam atendimentos de 
equoterapia e fonoaudiolo-
gia, entre outros procedi-
mentos.

“O ônibus também será 
usado em viagens didáti-
cas e de lazer que as nossas 
crianças fazem com seus pro-
fessores, através da escola, 
bem como para o transporte 
dos nossos estudantes para 
atividades esportivas e cam-
peonatos que participam em 
toda a nossa região”, coloca a 
prefeita.

CONQUISTA

Fernandes Pinheiro recebe ônibus 
para transporte de estudantes
Entrega ocorreu 
durante visita do 
deputado Sandro 
Alex ao município

REUNIÃO
Durante a reunião de 11 

de junho entre o Deputado 
Sandro Alex e a prefeita, 
secretários e vereadores, 
outros temas relacionados ao 
município foram discutidos. 
“Juntos conquistamos recur-
sos que estão transformando 
o município na área urbana 
e principalmente nos distri-
tos e áreas rurais”, aponta o 
Deputado Sandro Alex.

Um dos temas abordados 
na reunião foi o Consórcio de 
Saúde. A secretária de Saú-
de de Fernandes Pinheiro, 
Emanuelle De Matos, desta-
ca que é necessário formar 
parcerias para que proje-
tos se desenvolvam. “Neste 
sentido, contamos com o 
apoio dos deputados com 
emendas parlamentares 
que fortaleçam a estrutura 
de atendimento da nossa 

região”, coloca.
Emanuelle explica que 

um dos desafios atuais é 
manter e estruturar ainda 
mais a Unidade de Trata-
mento Oncológica que existe 
em Irati. “Estamos felizes por 
já estar sendo realizado este 
atendimento em ambiente 
hospitalar, oferecendo con-
forto e ambiente adequado 
ao tratamento dos pacien-
tes”, expõe. 

A secretária ressalta que a 
necessidade do momento são 
recursos que venham para 
somar neste atendimento e, 
assim, viabilizar aos pacien-
tes um atendimento eficaz e 
perto de casa. “Isso ajuda na 
recuperação, porque evita as 
viagens cansativas até outros 
centros, saindo de madru-
gada e passando o dia num 
ônibus ou permanecendo 
numa casa de apoio longe 
dos familiares e do aconche-
go do lar”. Ela aponta que em 
breve serão divulgados os 
resultados da reunião.

Prefeita, secretários e vereadores participaram de reunião com o deputado Sandro Alex
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DANIELA VALENGA 

Entre os dias 09 e 10 
de junho deste ano, a Pre-
feitura de Prudentópolis, 
através da Secretaria de Tu-
rismo, participou da Expo 
Turismo Paraná 2022, em 
Curitiba. Os representantes 
apresentaram as diversas 
possibilidades turísticas 
dentro do município para 
o público, políticos e re-
presentantes do setor tu-
rístico.

A secretária de Turismo, 
Cristiane Guimarães Boiko 
Rossetim, lembra que re-
centemente o município 
lançou sua marca Pruden-
tópolis turística, em 12 de 
maio deste ano, e vem bus-
cando destacar sua identi-
dade como um destino que 
engloba natureza, cultura e 
fé. “Participar de uma feira 
como esta reforça a vocação 
ao turismo e divulga todo o 
potencial que o município 
oferece”, destaca.

Com stand próprio, o 
município faz sua represen-

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Prudentópolis participa 
da Expo Turismo Paraná 2022
Equipe apresentou 
possibilidades 
de turismo no 
município

tatividade levando amos-
tras de produtos como a 
cracóvia, embutido típico 
da cidade de origem polo-
nesa, e o mel, que fez com 
que Prudentópolis fosse 
reconhecida como a “Ca-
pital do Mel”. A prefeitura 
explica que os dois produtos 
buscam marcar a identifica-
ção geográfica e turística do 
município.

Além dos produtos ali-

mentícios, a Secretaria de 
Turismo também expôs no 
stand uma pêssanka gigan-
te, ovo colorido de origem 
e tradição eslava, folders, 
banners, entre outros ma-
teriais referentes a cultura 
e turismo de Prudentópolis.

A Expo Turismo Paraná 
é promovida pela Asso-
ciação Brasileira de Agên-
cias de Viagens do Paraná 
(ABAV-PR). O evento reúne 

empresas, governos e pro-
fissionais da área, com a 
proposta de divulgar e fo-

mentar o turismo regional, 
além das tendências e novi-
dades do mercado turístico 
no Brasil e no mundo.

O prefeito de Prudentó-
polis, Osnei Stadler, aponta 
que participar do evento é 
importante para o municí-
pio principalmente porque 
o turismo passou dois anos 
com movimento reduzido 
por conta da pandemia. 
“Por isso, participar da Expo 
é uma maneira de fomentar 
o nosso turismo, as nossas 
culturas e gastronomia, 
além de explanar as nossas 
riquezas”, coloca.

Durante a feira, o pre-
feito e a primeira-dama 
Leandra Stadler dialogaram 
com autoridades do setor, 
para divulgar o potencial 
turístico de Prudentópolis. 
“O objetivo é atrair mais tu-
ristas, fomentar a economia 
local, gerar mais emprego 
e renda para a população 
local”, destaca o prefeito.

Evento tem o objetivo de divulgar o potencial de Prudentópolis e fomentar o turismo regional

“Participar de uma feira como 
esta reforça a vocação ao turismo 
e divulga todo o potencial que o 
município oferece” 

CRISTIANE GUIMARÃES BOIKO ROSSETIM.
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE 

Aquecimento Global: veja como este 
problema prejudica o Meio Ambiente
O aquecimento 
global está ligado 
ao aumento de 
temperatura que o 
planeta sofre por 
diversos fatores, um 
dos principais é a 
ação do homem

ESTHER KREMER

Você sabe o que é aque-
cimento global? Para en-
tender melhor este con-
ceito, vamos precisar falar 
sobre a mudança climáti-
ca que acontece no plane-
ta. Clima é um conjunto 
de condições atmosféricas 
como o calor, o inverno, a 
chuva, ventos, etc. 

Nos últimos séculos, a 
mudança climática afeta 
muito o nosso planeta 
provocando a escassez da 
água, desaparecimento 
dos rios, desertificação, 
o descongelamento das 
geleiras e o aumento do 
nível do mar, essas situ-
ações são consequências 
do aquecimento global 
que afeta muito a vida de 
todos os seres vivos.

O aquecimento global 
está ligado ao aumento 
de temperatura que o pla-
neta sofre por diversos 
fatores, um dos principais 
é a ação do homem com 
o desmatamento, quei-
madas, poluição e etc. A 
mudança climática afeta 
a economia, a saúde das 
pessoas e a vida de todos 
os seres vivos. 
VOCÊ SABE O QUE É 
O EFEITO ESTUFA?

A terra é envolvida por 
uma camada chamada 
“atmosfera” e ela é res-
ponsável por fazer com 
que os raios de sol pene-
trem no planeta, na quan-
tidade certa. Esta camada 
é composta por “gases de 
efeito estufa”, que aju-
dam a armazenar o calor 

e manter a temperatura. 
Um dos principais gases 
presentes na atmosfera 
é o CO2. 

Este é um fenômeno 
natural que acontece na 
terra, mas por causa de 
indústrias, trafego de car-
ros, alta de energia e a po-
luição, o nível de CO2au-
mentou e isso faz com que 
seja armazenado ainda 
mais calor na atmosfera 
e, por consequência, au-
menta a temperatura do 
planeta, alterando o clima 
e prejudicando a vida de 
todos.

Os efeitos das mudan-
ças climáticas são inú-
meros e podem causar 
muitos danos no futuro, 
inclusive, a extinção de 
animais e de plantas. Exis-
tem algumas atitudes que 
podem melhorar esta situ-

ação a longo prazo.
• Energia renovável: 

reduz a emissão de CO2;
• Transporte: utili-

zar transporte público, 
bicicleta e andar a pé, 
podem ser ótimas alter-
nativas para evitar que 
os carros produzam gases 
poluentes;

• Diminuir a quan-
tidade de plástico: essa é 

uma atitude muito impor-
tante e que ajuda o Meio 
Ambiente de diversas for-
mas;

• Plante uma árvore: 
cinco árvores podem ab-
sorver, aproximadamen-
te, uma tonelada de CO2 
em toda sua vida;

• Reciclar: com esta 
atitude é possível melho-
rar a qualidade de vida de 

Acesse o 
QRCode 
para ver 

o vídeo sobre
mudanças 

climáticas e
quais as suas

consequências

todos os seres no planeta.
Acesse o site da Folha 

de Irati, na categoria Fo-
lha na Escola, e veja quais 
outros problemas afetam 
a saúde do Meio Ambiente. 
Somos todos responsáveis 
pelo planeta em que vi-
vemos e devemos cuidar 
para que as gerações futu-
ras não sofram com a falta 
de recursos naturais. 

Professora, mande a 
atividade da sua turmi-
nha, sobre o tema susten-
tabilidade, para o e-mail 
jornalismo@folhadeirati.
com.br ou pelo WhatsApp 
(42) 98423-2331 e apareça 
na próxima edição do Fo-
lha na Escola. Além de ex-
por o trabalho dos alunos, 
incentiva a consciência 
sustentável dos mesmos e 
também de adultos. 
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KARINA LUDVICHAK

O delegado da 41ª De-
legacia Regional de Polícia 
de Irati, Paulo Ribeiro, falou 
sobre o crime que aconte-
ceu na noite de (12), em que 
duas pessoas foram atingi-
das por disparos de arma 
de fogo. O caso aconteceu 
na Rua Adari Fernando Vi-
sinon, no Bairro Fósforo por 
volta das 19h45. As vítimas 
foram Rafael Resseler de 
Oliveira de 23 anos e seu pai 
de 54 anos. Os dois foram 
socorridos e encaminha-
dos para o Hospital Santa 
Casa de Irati, mas Rafael 
não resistiu aos ferimentos 
e faleceu.O pai do jovem 
permanece internado em 
estado grave na UTI.

A Policia Militar fez o 
primeiro levantamento e 
identificou o veículo uti-
lizado pelo autor dos dis-
paros. O casal responsável 

CRIME

Casal responsável pela morte do 
jovem de 23 anos é preso em Rebouças
Ambos 
confessaram 
o crime que 
aconteceu 
domingo (12)

A vítima de 23 anos foi identifi cada como Rafael Resseler de Oliveira
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pelo crime foi abordado na 
cidade de Rebouças, preso 
em fl agrante, e autuado por 
homicídio qualifi cado, ho-
micídio tentado e pelo porte 
ilegal de arma de fogo, pois 
alegam que a arma não per-
tence a nenhum dos dois, o 

que possivelmente envol-
veria uma terceira pessoa. 
Com a prisão preventiva 
do casal decretada, as in-
vestigações continuam. 
Segundo Ribeiro, o casal foi 
interrogado pelo delegado 
plantonista e confessaram o 

crime, alegando que haviam 
sido agredidos pelas víti-
mas, então, o homem não 
teve outra reação a não ser 
efetuar os disparos. O laudo 
das investigações ainda não 
foi concluído.

As vítimas e os autores 
do crime já se conheciam, 
e haviam tido um desen-
tendimento anteriormente 
em clube da cidade, mas 
não houve nenhum tipo 
de agressão no primeiro 
momento.O delegado expli-
ca que se as investigações 
concluírem que o crime 
foi intencional, se eles fo-
rem condenados poderão 
responder por três tipos 
de crime “dois homicídios, 
um na forma consumada, 
que é a morte do jovem, 
podendo pegar pena de 
seis a 20 anos. Se assim for 
concluído as investigações, 
evidentemente. E outro na 
forma tentada, que também 
é de seis a 20 anos, com uma 
redução na pena. Além do 
crime de porte ilegal de 
arma de fogo, com pena 
máxima de quatro anos de 
prisão”, disse. 

Câmeras de segurança 
de uma residência que fi ca 
em frente ao local do crime, 
gravaram o momento exato 

em que a discussão teve iní-
cio, até os disparos. Além do 
casal e das vítimas, haviam 
mais duas pessoas no local. 
No vídeo, é possível ver 
Rafael e seu pai agredindo 
o autor dos disparos, que já 
estava com a arma de fogo 
em mãos. O homem atirou 
primeiro em Rafael, e em 
seguida no pai dele. Uma 
terceira pessoa tenta tirar a 
arma das mãos do homem, 
após isso, o homem entra 
no carro e foge do local com 
sua companheira. 

Ainda segundo o delega-
do, o casal responsável pelo 
crime possui um relaciona-
mento afetivo, e o vídeo con-
fi rma parte das declarações 
feitas em depoimento por 
eles. As investigações estão 
na segunda fase, a apuração 
consiste em entender a mo-
tivação do crime, e a origem 
da arma de fogo. Paulo diz, 
ainda, que por se tratar de 
investigados presos, eles 
têm um prazo menor para 
concluir as investigações, 
que deve ser concluía em no 
máximo 10 dias. Mas caso 
não seja possível neste pra-
zo, será instaurado um novo 
inquérito policial para apu-
rar mais detalhes, caso falte 
na primeira investigação. 

NILTON PABIS

O Jornal Folha de Irati 
irá realizar, na próxima 
sexta-feira, dia 24 de junho, 
uma palestra com o tema: 
A agricultura brasileira e o 
refl exo da Guerra da Ucrâ-
nia. O evento que busca 
mostrar os refl exos da crise 
na Ucrânia na agricultura 
mundial. O evento será 
realizado no Rancho do 
Lago (Rancho Vó Tereza), 
com o palestrante Eugênio 
Stefanelo. 

Segundo o proprietário 
do jornal Folha de Irati, Nil-
ton Cesar Pabis, o mercado 
agro vive um momento de 
muitas incertezas. As varia-
ções de mercado da soja e 

AGRONEGÓCIO

Folha traz palestra para discutir 
os reflexos da Guerra na Ucrânia
Palestra será com 
Eugênio Stefanelo, 
apresentador,
do programa 
“Negócios da Terra” 
da rede Massa

outras cultivares, as incer-
tezas na compra e entrega 
de insumos para a próxima 
safra, além de saber quan-
do vender a produção, são 
dúvidas que vem tirando 
o sono dos agricultores. 
Para ajudar a orientar este 
mercado e esclarecer estas 
dúvidas, a Folha convidou 
o especialista em mercado 

agro, Eugênio Stefanelo, 
para uma conversa com 
agricultores de nossa re-
gião. “É momento de infor-
mar os produtores rurais 
para que possam tomar as 
melhores decisões na hora 
de plantar e se organizar 
para as próximas safras”, 
disse Pabis. 

A palestra está marcada 

para as 18h e deve durar, 
aproximadamente, uma 
hora e trinta minutos. Após, 
será servido um jantar a 
base de polenta, macarrão, 
frango e saladas. Os ingres-
sos serão limitados ao preço 
R$ 70,00, já incluso a janta. 
A palestra é direcionada 
a produtores rurais de di-
versas áreas. São parceiros 
deste evento as empresas 
Moageira S/A, Magparaná, 
Cresol e Zeagro. Os ingres-
sos podem ser adquiridos 
diretamente no Jornal Fo-
lha de Irati ou através dos 
Whatts(42) 98423-2323 ou 

(42) 98423-2333. 
SOBRE O 

PALESTRANTE
Stefanelo é engenheiro 

agrônomo, mestre em eco-
nomia rural e doutor em en-
genharia de produção. Apre-
sentador do programa diário 
“Negócios da Terra” na Rede 
Massa Paraná e no SBT de 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Ele é especialista em 
política agrícola, em mercados 
agropecuários e em política 
econômica mundial e brasilei-
ra. Professor de Microecono-
mia, Economia Rural, Econo-
mia Aplicada às Empresas e de 
Política Econômica Brasileira.
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VENDE-SE 2 LOTES URBANOS COM LINDA VISTA DE IRATI/PR NO BAIRRO FLORESTA 
VALOR: R$ 260.000,00 CADA LOTE

Vende-se 2 lotes com mais de 500m2 cada, em agradável terreno arborizado e bela vista para o 
Centro de Irati.  Oportunidade de compra dos dois lotes juntos, totalizando 1.017,75m2 e 30m de frente.

Contém um sobrado residencial em estilo chalé de 60m2, com 2 dormitórios, sala, cozinha e 1 
banheiro, mais uma construção de uso residencial e comercial com ampla varanda, de aproxima-
damente 80m2.

Localizado na Rua Dario Araujo, 77, no Floresta, está a 4 minutos do centro de Irati, em uma rua 
tranquila com todas as ruas de acesso asfaltadas, próximo a panificadora, salão de beleza, barbearia, 
hotel, clubes de campo, em ZR3 que permite o uso residencial ou misto.

ATENÇÃO INVESTIDORES! Existe a possibilidade de construção de condomínio de apartamentos 
ou sobrados geminados até 2 pavimentos.

Contato: Ariela de Araujo – CRECI-PR 35.377 – (42) 99928-2858
www.mundoarq.com.br/imoveis

JAQUELINE LOPES 

A Patrulha Rural está em 
Rio Azul e finaliza o primeiro 
trecho de melhoramento 
nas estradas do interior do 
município. Neste início, falta 
apenas 1 km para encerrar 
os 11 km planejados na fase 
inicial. Após isso, o serviço 
vai para outras comunidades 
para concluir mais trechos 
com melhorias. 

Os trabalhos foram inicia-
dos na comunidade de Serro 
Azul, passando pelo Pinhal-
zinho e, agora, estão no Ma-
rumbi dos Elias. Neste trecho, 
a Prefeitura fez a substituição 
de uma antiga ponte de ma-
deira por manilhamento, que 
vai dar mais durabilidade à 
passagem e gerar economia 
para o município, além desta, 
outras 23 foram substituídas 
por tubo na área rural do 
município. 

O primeiro trecho que a 
Patrulha trabalha em Rio Azul 

INTERIOR 

Patrulha Rural realiza melhorias 
em 11 km das estradas de Rio Azul
Maquinário está 
na localidade de 
Marumbi dos Elias e 
segue para o Taquari 

é de grande acesso, princi-
palmente de granjas suínas, 
e os trabalhos realizados pelo 
maquinário é de alargamen-
to da estrada e uma grande 
camada de cascalho, que vai 
facilitar para os produtores 
das comunidades. Após, vai 
para o Taquari.

De acordo com o prefeito 
Leandro Jasinski, o serviço da 
Patrulha no município é mais 
uma equipe trabalhando 
nas melhorias das estradas. 
“Ajuda muito. É uma equipe 

a mais trabalhando e o ser-
viço que eles fazem é muito 
bem feito, com alargamento 
na estrada, dando qualidade 
na via”, destaca. O prefeito 
ainda completa que Rio Azul 
foi prejudicado por causa das 
chuvas nas semanas anterio-
res, mas o trabalho continua.  
“ A equipe é muito boa, e, com 
certeza, esse trecho que foi 
readequado vai ficar muito 
tempo sem precisar de ma-
nutenção. Acredito que mais 
30 dias a Patrulha fique no 

município para fazer mais 
trechos”, completa. 

A Patrulha Rural faz parte 
do Conder, junto da Amces-
par, que também fiscaliza 
as obras e faz toda a questão 
legal para que aconteçam 
os trabalhos. A parte de ma-
nutenção, o diesel, e vários 
outros gastos são arcadas 
pelo município, mas com os 
serviços prontos, a Prefeitu-
ra vai precisa fazer apenas 
o escoamento de água e a 
manutenção. 

Segundo o vice-prefeito, 
Jair Boni, o maior problema 
nas Prefeituras, em geral, é 
a questão de alargamento de 
estrada, serviço que a Patru-
lha faz. “O alargamento das 
estradas é uma reivindicação 
de todas as comunidades e, 
hoje, com o plantio de soja 
usa um maquinário maior, 
e necessita de uma estrada 
mais larga, com acabamento 
melhor, que é o que a Patrulha 
realiza. Tendo a infraestru-
tura que a Patrulha deixa, a 
readequação das estradas dá 
menos trabalho e os produto-
res não têm grandes proble-
mas em excessos de chuvas.”, 
disse Boni. 

O maquinário deve ficar 
por mais 30 dias no muni-
cípio e mais trechos serão 
feitos, em outras localidades. 
Estas são escolhidas através 
de uma conversa com o Con-
selho Municipal do Desenvol-
vimento Rural, presidentes 
das associações, comunida-
des, junto com a prefeitura. 
“Todos estão colaborando, 
foram readequadas as cercas, 
retiradas das famílias que 
têm confrontações. E estão 
ajudando na continuidade 
do bom trabalho”, destaca o 
prefeito Jasinski.

Patrulha Rural está na comunidade de Marumbi dos Elias, em Rio Azul, e faz várias melhorias 
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LETICIA H. PABIS

No ano de 2022, Tei-
xeira Soares comemora 
seus 105 anos e nos dias 
14, 15, 16 e 17 de julho 
acontece a 8ª edição da 
ExpoTexas, oferecida pela 
P r e f e i t u ra  d o  m u n i c í -
pio, em parceria com a 
Associação Comercial e 
Empresarial de Teixeira 
Soares (ACETS). Este é a 1ª 
edição do evento no pós-
-pandemia e conta com 
duas novidades inéditas, 
a  sele ção do 1º  Rei  da 
ExpoTexas e da 1ª Rainha 
Mirim ExpoTexas.

Para concorrer a Rei 
ou Rainha da ExpoTexas, 
o candidato ou candida-

FESTIVIDADES

Rei e Rainha da ExpoTexas serão 
escolhidos no dia 1º de julho
Esta é a 1ª edição 
do evento 
pós-pandemia

ta deve ter entre 16 e 24 
anos e morar ou estudar 

em Teixeira Soares há 
pelo menos seis meses.

As inscrições para Rei 
e Rainha se encerraram 
na última quarta-feira 
(15), porém as inscrições 
para Rainha Mirim devem 
ser realizadas pelos pais 
das candidatas na ACETS, 
que fica localizada na Rua 
Souza Naves, Vila Nova – 
no prédio da rodoviária 
– entre os dias 13 e 20 de 
junho.

N o  d i a  1 º  d e  j u l h o 
acontece o Baile do Rei 
e Rainha da ExpoTexas, 
onde será realizada a se-
leção das três categorias 
da realeza de Teixeira 
Soares. O evento aconte-
cerá no Centro de Eventos 
Belinoski,  a  partir  das 
20h do dia 1º de julho de 
2022 e o valor do ingresso 
é de R$20,00.

“No dia 1º, estão to-
dos convidados a parti-
cipar, com certeza será 
um evento de abertura 

da ExpoTexas, em come-
moração ao aniversário 
de Teixeira Soares, então, 
convidamos toda a região 
a participar deste even-
to”,  disse  o  se cretário 
da Família e Desenvol-
vimento Social, Adriano 
Pitter Heinen.

PROGRAMAÇÃO
A 8ª edição da ExpoTe-

xas vai contar com o tra-
dicional Rodeio Country, 
praça de al imentação, 
parque de diversões e a 
Prova dos Três Tambores.

O show de abertura do 
evento ocorrerá no dia 14 
de julho com Guilherme 
e Benuto. Na sexta-fei-
ra (15), o show será por 
conta de Fiduma e Jeca; 
no sábado (16), a apre-
sentação é de Mariana e 
Mateus.  Já no dia 17, terá 
o encerramento do rodeio 
e o show com Antony e 
Gabriel
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir 

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA 
PREVIDÊNCIA

Pode ser porque reinvestimos recursos na 
sua região, impulsionando a economia local. 
Ou porque somos uma instituição sólida, com 
mais de 115 anos de crescimento.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Consulte disponibilidade com a sua cooperativa.

Seja qual for o seu motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

Invista 
com o
Sicredi.

AMANDA CRISTINA

Na semana passada, o 
deputado federal Evan-
dro Roman, em uma par-
c e r i a  c o m  o  d e p u t a d o 
Ney Leprovost destinou                       
R$ 750 mil em verbas para 
o hospital Santa Casa de  
Misericórdia de Pruden-
tópolis.  O valor deverá 
ser utilizado para compra 
de equipamentos para o 
hospital.

De acordo com Roman, 
o objetivo é fazer com que 
a saúde do município se 
torne cada vez melhor 
para seus usuários, tendo 
em vista a urgência na 

INVESTIMENTO

Roman destina R$ 750 mil para 
Santa Casa de Prudentópolis
Valor será 
utilizado para
compra de 
equipamentos

pauta. “O setor de saúde 
precisa sempre ser aten-

dido com urgência, e foi 
o que aconteceu com a 
Santa Casa de Pruden-
tópolis. Eles precisavam 
do recurso, fomos atrás 
e conseguimos mais esta 
emenda, que vai ajudar 
a salvar muitas vidas”, 
frisou o deputado. 

A liberação da verba 
surgiu a partir de uma 
solicitação dos vereadores  
Elder Pontarollo Junior e 
Maurício Bosak. Os dois 
explicaram a demanda do 
hospital para Roman, que 
pediu que a solicitação 
fosse realizada formal-

O valor deverá ser utilizado para compra de equipamentos para nova Unidade de Terapia Intensiva

A
ss

es
so

ri
a

mente, por meio de um 
ofício. “Para nossa sur-
presa, de uma maneira 
até bastante ágil, ele des-
tinou essa verba ao hos-
pital Santa Casa”, explica 
Bosak. “Fica aqui o nosso 
reconhecimento e o nosso 
a g ra d e c i m e n t o  a o  d e -
putado Evandro Roman, 
que destinou esse valor 
ao hospital,  que presta 
um serviço de suma im-
portância para a nossa 
comunidade”, completou 
Maurício.

O provedor da Santa 
Casa de Prudentópolis, 

Hermes Sanches, está de 
acordo com a afirmação 
feita  por Maurício.  “A 
emenda vai ajudar a me-
lhorar os equipamentos 
da Santa Casa de Pruden-
tópolis e, por consequên-
cia, servirá para atender 
melhor a população”, fi-
naliza o provedor.

Os equipamentos ad-
quiridos  serão camas; 
desfibriladores, que tem 
como função reanimar 
pacientes que sofreram 
de parada cardiorrespira-
tória; carro de anestesia, 
que comporta um sistema 
de condução de gases, va-
porizadores, ventilador, 
sistema antipoluição e 
diferentes monitores que 
avaliam a função fisio-
lógica; focos auxiliares; 
e monitores multipara-
métricos, utilizados na 
medição dos sinais vitais 
dos pacientes.

Vereadores Elder Pontarolo Junior e Maurício Bosak Deputado Evandro Roman
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GRIPE

Veja quais são os cuidados simples que 
podem prevenir as doenças de inverno
Crianças e idosos, 
por terem a saúde 
mais frágil, são 
os mais afetados, 
mas com alguns 
cuidados é possível 
minimizar os efeitos 
que essas doenças 
causam

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

(42) 3422-5596

OSWALDO CRUZ HOSPITAL ALEMÃO

Com o início do inverno, o 
frio, somado à baixa umidade 
do ar e à maior concentração 
de poluentes, se torna o prin-
cipal desencadeador de doen-
ças, como gripes e resfriados, 
asmas, bronquites, amidalites, 
pneumonias, rinites alér-
gicas e dores de ouvido. Por 
possuírem sintomas muito 
parecidos, como dores, febre 
acima de 38ºC, mal-estar, tos-
se, coriza, espirros frequentes 
e coceira na garganta, a popu-
lação costuma confundir essas 
enfermidades. 

Crianças e idosos, por te-
rem a saúde mais frágil, são 
os mais afetados, mas com 
alguns cuidados é possível 
minimizar os efeitos que essas 
doenças geram na saúde e no 
bem-estar de muitas pessoas 
durante esse período. Limpar 
as mãos e ventilar ambientes 
fechados são importantes 
formas de prevenção. Porém, 
uma vez que a pessoa contrai 
algum desses problemas, o 
tratamento com antivirais 
sob orientação médica é ne-
cessário. 
QUAIS SÃO AS DOENÇAS 

DE INVERNO?
Gripes e resfriados: embo-

ra tenham sintomas aparen-
temente semelhantes, a gripe 

e o resfriado são doenças di-
ferentes. O resfriado costuma 
ser mais comum e simples de 
tratar. Dura entre quatro e cin-
co dias, mas pode se prolongar 
por até duas semanas. Provoca 
coriza, obstrução nasal, tosse, 
dor de cabeça, dor de garanta, 
febre baixa e espirros. É trans-
mitido pelo contato direto 
entre pessoas. Analgésicos e 
antitérmicos podem aliviar 
os sintomas. 

A gripe, causada pelo ví-
rus influenza, é mais grave 
e costuma ter duração mais 
longa. Além dos sintomas do 
resfriado, provoca febre alta 
de instalação abrupta, dores 
pelo corpo e fadiga. De 10% a 
20% da população mundial é 
infectada pelo vírus infl uenza 
todos os anos, resultando em 
mais de três milhões de casos 

graves e em 500 mil mortes, 
o que a torna uma doença 
perigosa para a população. Se 
não diagnosticada e tratada 
corretamente, a gripe pode 
desencadear complicações 
como pneumonias e compro-
metimento dos brônquios

Asma: comum em crian-
ças, mas também presente 
em adultos, a asma é uma 
infl amação do pulmão e das 
vias aéreas, caracterizada por 
chiados no peito, tosse e sen-
sação de falta de ar;

Amidalite: é uma infl ama-
ção das amídalas causada por 
vírus ou bactérias. Os sinto-
mas são dor de garganta, dor 
ao engolir, febre e mau hálito;

Bronquite: infl amação dos 
brônquios que impede a che-
gada do ar aos pulmões. Seus 
principais sintomas são tosse 

seca com chiado seguida por 
tosse com catarro;

Dor de ouvido ou otite: 
muito comum em crianças 
e, normalmente, causada por 
vírus e bactérias que infecta-
ram a garganta e migraram 
até o ouvido;

Pneumonia: é uma in-
fecção aguda dos pulmões 
causada por bactérias, vírus 
ou fungos. Ocorre quando há 
falha nas defesas do organis-
mo e pode surgir após uma 
gripe ou crise das "bronquites 
fortes";

Rinite: é a mais comum 
das doenças alérgicas causada 
pela infl amação ou irritação 
da mucosa do nariz. Os prin-
cipais sintomas são espirros, 
coriza, coceira e entupimento 
do nariz;

Sinusite: é a inflamação 
das cavidades do crânio em 
torno do nariz, causada por 
alergias ou infecções virais e 
bacterianas que provocam dor 
de cabeça, inchaço nas pálpe-
bras, nariz entupido, secreção 
nasal e dor nos olhos;

Alergias: são reações cau-
sadas por repulsa a tipos de 
elementos como pelos de ani-
mais, mofo, tipos de tecidos, 
poeiras, perfumes, entre ou-
tros. Os sintomas para a iden-
tifi cação de alergias vão desde 
um espirro a coceiras e tosses.

COMO PREVENIR?
• Limpar as mãos com 

água e sabão depois de tossir 
ou espirrar, após usar o ba-
nheiro, antes de comer e antes 
de tocar os olhos, boca e nariz;

• Evitar tocar os olhos, na-
riz ou boca após contato com 
superfícies;

• Usar lenço de papel des-
cartável;

• Proteger com lenços a 
boca e o nariz ao tossir ou 
espirrar;

• Evitar aglomerações e 
ambientes fechados (deve-se 
manter os ambientes venti-
lados);

• Arejar o ambiente do-
méstico e fazer com que ele 
receba a luz solar, pois estas 
medidas ajudam a eliminar 
os possíveis agentes das in-
fecções respiratórias;

• Manter limpas as roupas 
de cama, principalmente co-
bertores e edredons;

• Lavar, secar e arejar bem 
as roupas de inverno guarda-
das por muito tempo antes de 
serem utilizadas;

• Manter hábitos saudá-
veis, como alimentação ba-
lanceada (alimentos ricos 
em vitamina C, como limão, 
laranja, abacaxi e acerola), in-
gestão de líquidos e atividade 
física;

• Evitar o cigarro;
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No início do inverno podem se desencaderar gripes e resfriados
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JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Irati 
iniciou a construção das 
nove primeiras casas do 
programa Prohabi (Nossa 
Casa), que visa moradias 
dignas para a população 
do município. As residên-
cias estão sendo cons-
truídas no Conjunto Jo-
aquim Zarpelon, em um 
terreno da administração 
municipal. A previsão é 
que sejam concluídas em 
60 dias. 

Além destas, mais 31 
estão licitadas. Inicial-
mente,  serão 40 resi-
dências e foram investi-
dos, aproximadamente,                  
R$ 1,8 milhão. O prefeito 
Jorge Derbli  já  garan-
tiu que fará 100 casas 
pré-moldadas dentro do 

MORADIA DIGNA 

Prefeitura de Irati constrói nove 
primeiras casas do programa Prohabi
Residências estão 
em construção no 
Conjunto Joaquim 
Zarpelon 

COMO FAZER O CADASTRO 
O município está fazendo o cadastro junto com 

a Cohapar. A pessoa precisa ir até a Secretaria de 
Habitação, levar os documentos pessoais, compro-
vante de residência e renda, e o Cadastro Único que 
é feito nos CRAS. 

“Serão 100 casas neste modelo, 
em terrenos pertencentes ao 

município, para colocarmos 
famílias que estão em situação de 
vulnerabilidade social, e precisam 

de um teto e casa para morar” 
PREFEITO JORGE DERBLI

Prefeitura iniciou a construção das nove primeiras casas do Prohabi. Três já estão com a estrutura pronta 

Parte de trás das residências que estão em construção

Casas contêm dois quartos, sala, cozinha e banheiro 
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programa. Todas serão 
construídas em terrenos 
da Prefeitura. O inves-
t i m e n t o  t o t a l  s e rá  d e            
R$ 3 milhões. 

“Nós estamos acompa-
nhando a construção das 
primeiras casas popula-
res do nosso programa. 
Serão 100 casas neste 

modelo, em terrenos per-
tencentes ao município, 
para colocarmos famílias 

que estão em situação de 
vulnerabilidade social, 
e precisam de um teto e 
casa para morar”, desta-
ca o prefeito Jorge Derbli. 

O programa foi criado 
pela Prefeitura e apro-
vado, por unanimidade, 
pela Câmara de Verea-
dores, a qual o prefeito 

agradece, e está na Lei 
4905/2021.  “Muito em 
breve estaremos entre-
gando essas casas para 
essas famílias. O núme-
ro de pessoas que pre-
cisam de residência é 
muito grande na Coha-
par. Como não existe um 
programa para atender 
essas famílias que mais 
precisam, a Prefeitura 
se comprometeu e está 
executando as primeiras 
casas”, comenta Derbli. 

De acordo com dados 
da Secretaria de Habita-
ção de Irati, o município 
tem 1850 pessoas cadas-
tradas para conseguir 
uma residência. Para a 
seleção destas que estão 
em construção, o secre-
tário da pasta, Antonio 
Roberto  Ce quinel ,  ex-
plica que serão famílias 
indicadas pelos CRAS. 
“Cada um deles (CRAS) 
está indicando famílias 
que serão, inicialmente, 
escolhidas por critérios 
e pontuação. Além disso, 
a Prefeitura está usando 
terrenos do município 
para sair  o  custo bem 
menor. A Secretaria de 
Habitação fará a escolha, 
serão para as pessoas que 
mais precisam”, destaca 
o secretário. 

 Cequinel  ainda co-
menta que estão em bus-
ca, junto do Governo do 
Estado, para conseguir 
mais conjuntos habita-
cionais para Irati, para, 
assim, diminuir a fila que 
o município tem hoje. 

ESTRUTURA 
E OBRA 

Três das nove casas 
já estão com a estrutura 

pronta e mais seis estão 
em produção no Conjun-
to Joaquim Zarpelon. As 
residências são de 48 m² 
e contêm dois quartos, 

sala, cozinha e banheiro. 
Com a medida do terreno 
para as pessoas contem-
pladas no programa, elas 

poderão ampliar o espaço 
futuramente. 

De acordo com a se-
cretária de Arquitetura, 
Engenharia e Urbanismo, 
Jéssica Custódio, as casas 
são pré-moldadas, com 
material  em concreto. 
“Estamos fazendo uma 
fiscalização pesada em 
relação à qualidade do 
material usado, para que 
não haja manutenções 
futuras para as pessoas 
que vierem a residir nes-
te local”, destaca Jéssica. 

Para a construção das 
casas,  é  pre ciso  fazer 
uma conformidade nos 
terrenos, pois nem todos 
estão aptos para receber 
as casas. Paralelo a cons-
trução das nove residên-
cias, o maquinário já tra-
balha na readequação de 
outro que vai receber as 
residências do programa. 
A Prefeitura não abrirá 
várias frentes de traba-
lhos, vai iniciar uma e 

terminá-la para depois 
começar uma nova. 

Segundo a secretária, 
a previsão é que a obra 
das nove casas seja finali-

zada em 60 dias, para ser 
entregue no mês de ani-
versário de Irati, come-
morado em 15 de julho. 
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Prefeitura municipal de 
Rio Azul

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE contrato administrativo nº 26/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
JOÃO MARIA DE SOUZA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com Fundamento no art. 57, § 1º da lei 8.666/93, fica 
prorrogado em 30 dias o prazo de execução contratual 
do Contrato n°26/2022.

ASSINATURA: 30/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) JOÃO MARIA DE SOUZA – Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
03º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
131/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA 
ME

CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Art. 57, §1º, da Lei Federal 
8.666/93, fica aditivado até o dia 17/06/2023 o prazo de 
vigência e execução, contido na Cláusula Terceira do 
Contrato 131/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 13/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Vinicius Guilherme Dos Santos - Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PAR REALIZAÇÃO DE REVISÕES PROGRAMA-
DAS, NO PERÍODODA GARANTIA, NA PÁ CARREGA-
DEIRA ADQUIRIDA PELO PREGÃO ELETRÔNICO N° 
07/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CNPJ.: 29.644.666/0001-64
Embasamento legal Art. 24, XVII, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 13 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  064/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL CO-
MERCIO LTDA
CNPJ.: 29.644.666/0001-64
VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 13/06/2022 
à 31/12/2022.
ASSINATURA:  13/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 
102/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e L 
M CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com Fundamento no art. 57, § 1º da lei 8.666/93, 
fica prorrogado em até 22 de agosto de 2022, o 
prazo de execução e vigência contratual do Contrato  
n°102/2021.

ASSINATURA: 13/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) LEONARDO MIKOVSKI - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 
161/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL E 
ILDO OSORIO ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o 
acréscimo do valor de R$ 35.422,00 (trinta e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais) equivalendo a 16 % 
(dezesseis por cento) do valor total da Ata de Registro 
de Preços nº 161/2021.

ASSINATURA: 13/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) ILDO OSORIO - Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 64/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE 
DECORAÇÃO DE AMBIENTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL

CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: DEONIZIO SAKOWICZ - ME
CNPJ.: 02.415.122/0001-74
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 13 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0159/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DEONIZIO SAKOWICZ - ME
CNPJ.: 02.415.122/0001-74
VALOR: R$ 34.361,80 (Trinta e Quatro Mil, Trezentos e 
Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 13/06/2022 à 12/06/2023.
ASSINATURA:  13/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DEONIZIO SAKOWICZ
Representante

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
25/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A APRE-
SENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA "GIBA E 
NANDO", A SER REALIZADO NO DIA 25/06/2022, NO 
FESTIVAL DE MÚSICA PROMOVIDO NO CONJUNTO 
DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANEVER-
SÁRIO DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANNA JULIA PEDROSO
CNPJ.: 45.325.098/0001-95
Embasamento legal Art. 25, III, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 13 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  063/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ANNA JULIA PEDROSO
CNPJ.: 45.325.098/0001-95
VALOR: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 13/06/2022 à 
09/12/2022.
ASSINATURA:  13/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANNA JULIA PEDROSO
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 61/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS   VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 
PASSEIOS EM BLOCOS INTER TRAVADOS E PAVIMEN-
TO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, SEM FORNECIMENTO 
DE MATERIAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZ EIRELI
CNPJ.: 10.773.614/0001-60
Embasamento Legal   Art. 37, da CFB de 1988, Lei 
Nº10.520/2022, Decreto Municipal nº 119/2013, Lei Com-
plementar 123/2006 E lei 8.666/93.
Rio Azul, 15 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0160/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZ EIRELI
CNPJ.: 10.773.614/0001-60
VALOR: R$ 977.237,00 (Novecentos e Setenta e Sete Mil, 
Duzentos e Trinta e Sete Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 15/06/2022 à 14/06/2023.
ASSINATURA:  15/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DIEGO VALÉRIO DE COL DALAZOANA
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. 69/2022, do tipo 
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para 
o dia 30 de junho de 2022, às 13hrs, cujo objeto é o CON-
TRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO 
OU PRIVADO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁ-
GIOS CURRICULARES REMUNERADOS POR ALUNOS 
REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊN-
CIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E 
SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI 11.788/2008, através 
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento 
das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13 h do 
dia 17/06/2022 às 12hr 59min do dia 30/06/2022, início 

da fase de lances às 13hr 
30min do dia 30/06/2022. 
O Edital e demais infor-
mações 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 17 de junho de 2022.

Rio Azul, 15 de junho de 
2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conheci-
mento dos interessados, 
que se encontra aberto o 
Pregão ELETRÔNICO, nº. 
69/2022, do tipo MENOR 
PREÇO por item/lote, com 
data de abertura para o 
dia 30 de junho de 2022, 
às 13hrs, cujo objeto é 
o CONTRATAÇÃO DE 
AGENTE DE INTEGRA-
ÇÃO, PÚBLICO OU 
PRIVADO, PARA FINS DE 
EXECUÇÃO DE ESTÁ-
GIOS CURRICULARES 
REMUNERADOS POR 
ALUNOS REGULARMEN-
TE MATRICULADOS E 
COM FREQUÊNCIA EM 
CURSOS DE EDUCA-
ÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E 
SUPERIOR NOS TERMOS 
DA LEI 11.788/2008, 
através da plataforma 
eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir 
das 13 h do dia 17/06/2022 
às 12hr 59min do dia 
30/06/2022, início da fase 
de lances às 13hr 30min 
do dia 30/06/2022. 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 17 de 
junho de 2022.

Rio Azul, 15 de junho de 
2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

O Oficial Designado do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Irati, PR, 
nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA RODRIGO ADRIANO RIBEIRO – 
CPF nº 057.692.769-40, a comparecer em Cartório, na Rua Coronel Grácia nº 541, 
Centro, cidade de Irati, PR, entre 08 e 11 horas e 13 e 17 horas dos dias úteis, 
de segunda a sexta-feira, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar 
deste Edital, que será publicado por 3 dias consecutivos, em jornais das cidades 
de Irati e Ponta Grossa, contado o prazo da data da última publicação, para 
PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os 
que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, no total 
de R$.17.539,45 (dezessete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos) referentes ao instrumento particular com força de escritura pública, com 
garantia fiduciária, formalizado em 18/04/2019, na praça de Londrina, PR, pela 
BR Consórcios Administradora de Consócios Ltda, registrado sob o nº 07, da matrícula 
nº 13.712, daquele Cartório, tendo como garantia o lote de terreno urbano nº 05 da 
Quadra 01 do Loteamento Moradias Araucárias, situado em Irati-Velho, cidade de 
Irati-PR, com a área de 357,73m², sob pena de vencimento antecipado de toda a 
dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor da credora e imediata 
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta 
cidade de Irati, em 09/06/2022. O Oficial. 

(documento assinado digitalmente)
Jhonatan Taborda Leal

Oficial Designado
 

“Documento emitido por processo eletrônico, qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado 
como indício de adulteração ou tentativa de fraude.”

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REBOUÇAS

VARA CÍVEL DE REBOUÇAS - PROJUDI
Rua Germano Veiga, s/n - Centro - Rebouças/PR - CEP: 84.550-000 - Fone: (42) 3309 3315

Autos nº. 0000615-96.2021.8.16.0142
Processo: 0000615-96.2021.8.16.0142

Classe Processual: Usucapião
Assunto Principal: Usucapião Extraordinária

Valor da Causa: R$4.000,00
Autor(s):

 

MARIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF/CNPJ: 599.549.149-00) representado(a) por
Mauri Carlos Treichel (CPF/CNPJ: 973.137.859-68)
Marmeleiro de Baixo, snº zona rural - Rebouças - REBOUÇAS/PR - CEP:
84.550-000 - Telefone(s): 42-999533948

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

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

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo, se processam os autos de Usucapião supra referidos e, como não foi possível citar o(s) réu(s), pelo
presente edital fica(m) CITADOS todos os réus incertos e desconhecidos e demais interessados, bem como seus respectivos

 (artigos 73, §1º, I, 257 e 259 I, do CPC). : de Usucapião nºcônjuges, se casados forem PROCESSO
0000615-96.2021.8.16.0142, em trâmite na Secretaria Cível e Anexos da Comarca de Rebouças/PR com endereço na Rua
Germano Veiga, s/n, Edifício do Fórum. : Para em 15 (quinze) dias, após o prazo do edital, querendo, oferecerOBJETIVO
contestação. : Um terreno rural, com a área de 1.186,00m2 (hum mil, cento e oitenta e seis metros quadrados),IMÓVEL

 com as localizado na comunidade de Marmeleiro na zona rural do município de Rebouças-PR, seguintes medidas e
confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice NCIA-M-0100, de coordenadas (Longitude: -50°32'07,216",
Latitude: -25°38'26,897" e Altitude: 913,28 m); Linha ideal; deste, segue confrontando com Área de Posse de Antonio
Teleginski, de propriedade de Antonio Teleginski, CPF n° 373.464.409-78, com os seguintes azimutes e distâncias: 120°50' e
35,12 m até o vértice NCIA-M-0099, (Longitude: -50°32'06,135", Latitude: - 25°38'27,482" e Altitude: 910,25 m); Linha
ideal; deste, segue confrontando com Matricula n° 2253, de propriedade de José Estanislau dos Santos, CPF n°
285.980.759-49, com os seguintes azimutes e distâncias: 182°04' e 29,29 m até o vértice NCIA-M-0098, (Longitude:
-50'32'06,173", Latitude: -25°38'28,433" e Altitude: 935,09 m); Linha ideal; deste, segue confrontando com Área de Posse de
Antonio Teleginski, de propriedade de Antonio Teleginski , CPF n° 373.464.409-78, com os seguintes azimutes e distâncias:
284°35' e 38,25 m até o vértice NCIA-M-0101, (Longitude: -50°3207,501T, Latitude: -25°38'28,120" e Altitude: 914,70 m);

 .”11'53' e 38,47 m até o vértice NCIA-M-0100, ponto inicial da descrição deste perímetro ADVERTÊNCIAS - CPC: Art.
344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo

. autor. Art. 257, IV Art. 257. São requisitos da citação por edital: (...)  a advertência de que será nomeado curadorIV -
 E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, especialmente do(s) réu(s),.especial em caso de revelia

expediu-se o presente edital que será publicado pela imprensa oficial e afixado no átrio do fórum em local de costume. Nada
mais. Eu, Karina Roberta Bednarchuk, Analista Judiciária, o digitei. Rebouças, 17 de maio de 2022.

 
JAMES BYRON WESCHENFELDER BORDIGNON

JUIZ DE DIREITO
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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. 76/2022, do 
tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura 
para o dia de 06 de julho de 2022, às 08H00min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA  CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS  ODONTOLÓGICOS, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do 
dia 17/06/2022 às 07hr 59min do dia 06/07/2022, início 
da fase de lances às 08hrs 30min do dia 06/07/2022. 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 
17 de junho de 2022.

Rio Azul, 15 de junho de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA 
Nº01/2022

O Município de Rio Azul/PR, através Do Prefeito Munici-
pal, torna público para conhecimento dos interessados, 
que decidiu SUSPENDER, a sessão de abertura para o 
dia 06/07/2022, Às 13:30horas, certame da concorrência 
pública nº 01/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER O 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Motivo da Suspensão: Transferência de data para ajus-
tes administrativos, informamos que a presente licitação 
ficará suspensa até a devida reformulação, o aviso de 
reabertura da licitação será republicado nos respectivos 
Diários.

Rio Azul, 15 de junho de 2022.

Leandro Jasinski
Prefeito Municipal



 Irati, 17 de Junho de 2022 CIDADES 15FOLHA

ESTHER KREMER

Na terça-feira (14), a Ora-
lUnic foi inaugurada em 
Irati, a clínica é uma filial 
especializada na área de 
odontologia e está localizada 
na Rua Quinze de Julho, no 
Centro, em frente ao Hotel 
Luz. O espaço foi totalmen-
te modificado e planejado, 
pensando no conforto dos 
clientes.

Os sócios-proprietários 
do espaço Andréia Molleta, 
Lucas Camargo e Débora 
Molleta falaram sobre a inau-
guração e o desejo de um 
espaço com tantas especiali-
zações e equipamentos para 
melhor atender a população 
iratiense. Segundo os mes-
mos, todos os atendimentos 
relacionados a odontologia 
serão ofertados na própria 
clínica para que o paciente 
não precise sair do espaço 
para realizar algum exame 
ou um raio-x.

Durante a inauguração, o 
público presente pôde conhe-
cer os espaços, toda a sofisti-

INOVAÇÃO

OralUnic inaugura nova clínica 
especializada em odontologia em Irati
A clínica está 
localizada na Rua 
Quinze de Julho, no 
Centro 

cação e conforto ofertado, 
com salas de consultório, um 
centro cirúrgico com todos os 
equipamentos necessários, 
sala de pré e pós-operatório, 
raio-x panorâmico e etc. 

A sócia-proprietária e 
dentista, Andréia Molleta, diz 
que o padrão da clínica é alto 
e tem um diferencial. “Temos 
qualidade no que oferta-
mos. Eu já trabalhei em uma        
OralUnic e me apaixonei pela 
forma de atendimento, por 
isso resolvi, juntamente com 

a minha irmã e com o Lucas, 
abrir esta franquia, e tem um 
diferencial”, disse. 

Lucas Camargo também é 
um dos sócios-proprietários 
e dentista do espaço, segun-
do ele, é a realização de um 
sonho poder ofertar o melhor 
no tratamento odontológico. 
“Eu fui muito bem recepcio-
nado, todo mundo me tratou 
bem e inaugurar a clínica é 
a realização de um sonho. 
Agora, vamos trabalhar para 
manter a alta qualidade”, 

comenta. 
Ambos os dentistas são 

especializados em implan-
tes, mas comentaram que 
o espaço irá abranger tudo 
que envolve a odontologia 
e, para isso, irão buscar 
profissionais especializa-
dos para atender os pa-
cientes algumas vezes na 
semana. A clínica ficará 
aberta de segunda a sexta-
-feira. 

Para finalizar, os sócios 
já comentaram sobre um 
projeto de expansão para 
o ambiente, com mais con-
sultórios e também, futu-
ramente, um laboratório 
protético. “Queremos que 
o paciente não precise sair 
daqui para o tratamento, 
queremos ofertar o me-
lhor”, comentou Andréia.

Toda a equipe da OralUnic Implantes, filial de Irati, estive presente na inauguração do espaço

Na foto, Lucas Camargo, Andréia Molleta e Débora Molleta
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JAQUELINE LOPES E AEN 

Na quarta-feira (15), 
aconteceu uma cerimônia 
simbólica para a entrega dos 
10 novos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
abertos na última semana 
na Santa Casa de Misericór-
dia de Prudentópolis, que 
já estão em funcionamento 
no hospital, atendendo aos 
pacientes. O secretário da 
Sesa, César Neves, deputado 
Sandro Alex e presidente da 
ALEP, Ademar Traiano, visi-
taram as novas instalações 

Somente no hospital, o 
Governo do Estado investiu, 
aproximadamente, R$ 420 
mil em equipamentos, sen-
do sete monitores e quatro 
ventiladores, além da con-
tratação de mais 50 profis-
sionais para possibilitar a 
abertura destas unidades. 
Para as UTIs, o custo mensal 
será de, aproximadamente, 
R$ 500 mil. 

“Em duas semanas con-

SAÚDE 

Secretário César, Sandro Alex e Traiano 
visitam novas UTIs em Prudentópolis
Instalações já 
estão em 
funcionamento 
na Santa Casa de
Misericórdia

seguimos ampliar mais 114 
leitos na Rede do Estado, e 
em Prudentópolis, com o 
apoio da Santa Casa, confir-
mamos 10 UTIs que são, sem 
dúvidas, um esforço em con-
junto para dar assistência 
hospitalar para a população 
do município e região. É um 
dia muito feliz, sobre a auto-
rização do governo Ratinho 
Junior, nós temos esse olhar 
com todos os municípios do 
Paraná, para que as pessoas 
tenham o atendimento in-
tegralizado, humanizado e, 
principalmente, trazendo 
um desafogo para os Cam-
pos Gerais”, comentou o 
secretário. 

Desde 16 de agosto de 

1936, quando foi criada, a 
Santa Casa do município 
nunca havia tido leitos de 
UTI e agora já conta com 
sete pacientes internados, 
reforçando a Rede Hospita-
lar do Paraná . “A conquista 
da UTI na Santa Casa é um 
sonho para Prudentópolis e 
para toda a Região, atenden-
do a necessidade do nosso 
povo. Além da implantação 
do Samu em Guarapuava”, 
afirmou o prefeito do muni-
cípio, Osnei Stadler.

O sonho de ter as UTIs 
na Santa Casa era antigo. 
Lucas Sanches, presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Prudentópolis, falou em 
nome da Santa Casa, na 

qual é farmacêutico, e diz 
que hoje estão comemoran-
do a abertura desses leitos. 
“É gratificante trabalhar 
muitos anos, buscando um 
sonho e, neste momento, 
conseguir realizar. Isso vai 
engrandecer a cidade no 
desenvolvimento, na com-
plexidade municipal dentro 
do contexto UTIs. Isso gera, 
até de forma econômica 
e de qualidade dos servi-
ços médicos e hospitalares, 
uma forma significativa. 
Ainda, podemos contribuir 
na região e no Paraná nessa 
malha de terapia intensiva”, 
destaca. 

Para o presidente da 
ALEP, Ademar Traiano, “este 

é um ato e um momento 
histórico para o município, 
na minha visão, é a mais 
importante conquista, que 
vai cuidar da vida das pes-
soas, salvar vidas e oferecer 
infraestrura na área hos-
pitalar. Fruto do trabalho 
que nós desenvolvemos na 
capital junto de outras auto-
ridades, e principalmente do 
governador, que autorizou 
que essas 10 UTIs pudessem 
acontecer aqui em Pruden-
tópolis. Fico orgulhoso de 
representar esse município”, 
disse. 

O deputado federal, San-
dro Alex, também diz que este 
é um marco para Prudentó-
polis. “Nós não esperamos 
um dia a mais para começar 
a operar as UTIs e já estão 
salvando vidas. Estamos, sim-
bolicamente entregando, em 
nome do governador Ratinho 
Junior, porque é um fato his-
tórico. Há décadas este sonho 
era aguardado pela popula-
ção, e com esforço de todas as 
lideranças, equipe de saúde, 
população, proporcionaram 
força para que conseguissem 
essa instalação”, observa o 
deputado. 

No evento, também foi fei-
ta a assinatura, em nome do 
governador Ratinho Junior, 
de mais uma pavimentação 
poliédrica, de quase R$ 5 mi-
lhões para Prudentópolis.

Secretário da Sesa, César Neves, e deputados Ademar Traiano e Sandro Alex visitaram o hospital 

Se
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Suelen Lima
GENTE

Está precisando
de dinheiro para
investir?
É crédito de giro, é investimento? 
A condição facilitada que
você precisa, a Aciai tem!

*Mulheres empresárias, tem ainda,
  vantagens especiais!

Comemoração em 
dose dupla!

Os gêmeos Ma-
theus e Gabriel 

comemoram a che-
gada de mais um 
aniversário nesta 

sexta-feira (17). Na 
foto, acompanhdos 
da mãe Rita, de seu 
pai Vanderdei e da 

irmã Leticia.
Felicidades!!!

O trio composto 
pela 1ª princesa 

Paula Mariana, 2ª 
princesa Eveline e 

pela rainha Evelyn 
Leticia, esteve 

agraciando a 14º 
Festa do Pinhão 

que movimentou o 
município de Inácio 

Martins no último 
final de semana.

  Inácio muito bem 
representado!

12 de junho foi dia dos papais Carlos e Theoana Ferreira comemorarem junto 
da linda Rebeca seus 3 aninhos. Que você possa reliazar todos os seus sonhos 

e curtir a vida com muita leveza e alegrias. Registro do fotógrafo
 Fernando Kovalski.

Mais um pra 
conta!
Inaugurou na 
terça-feira (14), na 
cidade de Ponta 
Grossa, mais um 
Mariano Atacadis-
ta.  Desejamos que 
o Grupo Ivasko  
continue crescen-
do cada vez mais 
e gerando empre-
gos.Um caminho 
repleto de 
sucesso! 

1º aninho da Mel 
O tema escolhido 
foi “doces” o que 
combina muito 
com a pequena. 

Que seu caminho 
seja muito abenço-
ado e cheio de ale-

grias! Os papais Ivy 
Pauluk e Leandro 
Araújo curtiram 

junto dela a festa. O 
fotógrafo Fernando 
Kovalski registrou 
o doce momento.  

Feliz Vida!!!

O casal 
Vitor e Joice 
escolheram o 
Dia dos Na-
morados para 
oficializar o 
amor e dizer o 
tão esperado 
SIM!
Felicidades 
e amor ao 
casal!

Inauguração!!!
Na terça-feira (14), 
aconteceu em Irati 
a inauguração da 
OralUnic. Uma 
empresa que certa-
mente terá muito 
sucesso em Irati. Na 
foto, os proprietá-
rios Andréia Molle-
ta, Lucas Camargo e 
Débora Molleta.

6 aninhos do Arthur!
Ele comemorou na 
quinta-feira (16), a 
chegada de mais um 
aniversário. Que você 
ainda possa soprar 
muitas velinhas e cur-
tir a vida com alegria 
e muita sabedoria. As 
felicitações são dos pa-
pais Juliano e Daiane, 
seu irmãzinho Samuel 
e dos avós Arthur e 
Amelia 
Maisevicz.
Parabéns!!!

Ci
ce

ro
 M

ar
ti

ns

Fe
rn

an
do

 K
ov

al
sk

i


