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DESENVOLVIMENTO

Nova Ferroeste vai tirar
trem do Centro de Irati?

Daniel Kubaski Trevisan

O projeto inicial da Nova Ferroeste
mostra que o traçado vai passar por
três municípios da região: Irati, Fernandes Pinheiro e Inácio Martins, em
áreas mais afastadas. Mas a dúvida
que fica é se o trem vai continuar
a atravessar os bairros e Centro de
Irati. A Ferroeste já informou o que
vai acontecer quando a nova linha
começar a operar.
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PAZ E BEM!
SER SANTO É SER DE DEUS
VANDERLEI KAWA OFS ALACS

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br

Nova Ferroeste vai trazer mais desenvolvimento
para a região
Um assunto voltou aos
holofotes nesta semana,
sobre a instalação da Nova
Ferroeste. As audiências
públicas terminaram na
semana passada em Irati,
em que foram discutidos
vários temas, mas teve
como principal objetivo
mostrar os locais por onde
passará o novo traçado.
Os municípios da região
da Amcespar: Irati, Fernandes Pinheiro e Inácio
Martins devem receber os
novos trilhos com a Nova
Ferroeste. De acordo com
o mapa apresentado pelo
Google Earth, a proposta
inicial indica que os trilhos
vão passar Irati no bairro Engenheiro Gutierrez,
atrás da Unicentro e cortar
a BR-153, um pouco depois
do trevo que vai para a
universidade, indo para
Rebouças.
Seguindo para Fernandes Pinheiro, passando por
Assungui atrás da escola
e igreja, além de Bituva
dos Machados. Em Inácio
vai atravessar pelas localidades de Bom Retiro,
Guarapuavinha e Cerro do
Leão. A ideia é ser em áreas
afastadas dos municípios.
Com a Nova Ferroeste,
a região vai receber uma
segunda linha. Em Irati,
os trilhos que passam pelos bairros e Centro, que
conta com a passagem da
Malha Sul, vinda do Norte
do Estado em direção ao
Litoral, são uma concessão
do Governo Federal para a
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Rumo Logística. E o projeto da Nova Ferroeste é do
Governo do Paraná e prevê
uma nova estrada de ferro
vinda de outra região, bem
distante da linha que cruza
Irati. Desta forma, o trem
vai continuar a passar pelo
Centro da cidade, pode
ser que em menos escala,
pois poderá utilizar a nova
linha, visto que as duas
estão ligadas ao porto de
Paranaguá.
O projeto da Nova Ferroeste visa a ampliação da
Estrada de Ferro Paraná
Oeste S.A. O novo traçado,
com 1304 quilômetros,
vai ligar os municípios de
Maracaju (MS) e Paranaguá
(PR), além de um ramal
entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Quando a ferrovia
estiver concluída, este será
o segundo maior corredor
de grãos e contêineres do
País.
Os estudos de demanda indicam que cerca de
26 milhões de toneladas
de produtos devem circular nesse trecho por ano.
Considerando o tráfego
interno, a Nova Ferroeste
deve alcançar 38 milhões
de toneladas ano quando
todo o empreendimento
estiver concluído. Isso será
inovador para o Paraná
e para o Brasil, vai trazer
mais desenvolvimento, e
os produtores poderão utilizar esse mecanismo para
logística.
Com investimentos sendo feitos no Porto de Para-

naguá, o eixo potencializa
a redução dos custos de
exportação – cerca de 28%
-refletindo na elevação da
produtividade e competitividade do setor produtivo.
Pelos trilhos do Corredor
Oeste de Exportação, estima-se que devem passar
cerca de 38 milhões de
toneladas no primeiro ano
de operação plena.
Ainda faltam muitas
discussões para concluir o
projeto. Já há uma proposta inicial, e será em locais
mais afastados das áreas
mais populosas para amenizar riscos à população. O
fato é que seja algo novo,
que vai trazer mais desenvolvimento, mais renda
para as famílias. O Paraná
viverá um novo momento com a implantação da
Nova Ferroeste.

Caríssimos! Está escrito: “Deus não
nos chamou à impureza, mas à santidade (1Ts 4,7)”. Esta recomendação de
São Paulo foi feita no contexto bem
concreto do relacionamento familiar e
da conduta ética que ele propunha aos
cristãos naquele tempo e que ressoa neste nosso tempo com mais ênfase em nosso testemunho de vida. E
todos nós cristãos devemos dar testemunho de uma
vida correta, temos a constituição da família como
base a referência que hoje as mudanças e as coisas do
mundo tentam apagar de nossas vidas essa verdade
e riqueza de Deus. No equilíbrio do relacionamento
familiar devemos encontrar o sustento para a convivência na justiça e na santidade, no respeito mútuo
da intimidade familiar e no apreço pela estima sadia
de uns pelos outros. O contraste entre a impureza e a
santidade assinalada a diferença que a fé cristã deve
produzir nas pessoas. A partir da graça recebida de
Deus, por meio de Jesus Cristo, é preciso perceber que
a vida humana está impregnada da presença de Deus.
Deus colocou sua santidade na raiz da vida humana.
Ele mesmo se colocou na família humana e santificou
a vida de família com o convívio humano que quis
assumir no cotidiano das relações familiares a que se
submeteu em Nazaré. Assumiu sua identidade histórica a partir desta experiência e a Sagrada Família
é modelo de vida para todos nós. Assim, a partir de
Cristo, a vida de família passou a ser o domínio da
presença de Deus. Por isto, a santidade foi trazida
para dentro da família. Ser santo é ser de Deus. Deus
tomou posse da família humana. Agora a família
humana encontra sua vocação dos seus desígnios.
Assim, se corrigem as distorções que por oposição à
santidade o apóstolo Paulo chama de impureza. Sabemos como Jesus sacudiu os preconceitos existentes a
respeito do puro e impuro. Para os que são puros, tudo
é puro. A pureza não depende do exterior, ela brota
do íntimo, nasce do coração. Se o coração é de Deus,
se torna fonte de pureza. Ele gera amor, que purifica
e santifica. Viva a Família. Paz e Bem!
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Greve Eleitoreira
Felipão vai
assumir a
Agricultura

Iniciou ano político e lá
vem a APP instigando as
greves nas cidades. Desta
vez, dois municípios estão
sofrendo as ações do sindicato, liderada pela presidente
regional Tatiana Maia, a qual
era bajulada pelo prefeito
Junior Benato. Um dos casos
foi em Inácio Martins que,
depois de uma liminar impetrada, o Tribunal de Justiça
derrubou a greve. A outra foi
Prudentópolis e, neste caso, a
instituição insiste em mobilizar professores contra o prefeito Osnei. Os dois municípios conseguiram derrubar a
greve no Tribunal de Justiça.
É comum ver Tatiana ao lado
de Requião mostrando o seu
voluntarismo político, que
expõem também a entidade
e os professores, principalmente aqueles sindicalizados
a APP. Parece que a tática de
Benato, de agradar, não deu
certo.

O prefeito Osnei Stadler
está substituindo o titular
da Secretaria de Agricultura de Prudentópolis. Que
vai assumir a pasta é o vereador Luiz Felipe Daciuk
(DEM), eleito com 713 votos.
No mandato passado, ele
já foi secretário de Meio
Ambiente. Quem assume
no lugar é o Beto da Saúde
(Carlos Roberto Melnik),
também do DEM. A ex-secretária vai assumir uma
vaga na iniciativa privada.

"R$ 5 mil"

Reprodução Facebook

Valor mensal proposto no anteprojeto
que financia alunos de
medicina em Rebouças

Por que greve?
Para deixar claro porque
está acontecendo a greve,
recentemente houve uma
normativa determinando
que nenhum professor ganhe menos do que o piso de
R$ 1.922.80, estabelecida
para a classe. Com isso, houve
um achatamento da tabela
de progressão e ganho dos
professores. Os prefeitos
ficaram na “berlinda”, uma
vez que percebem o achatamento, mas não podemos
aplicar o índice do piso para
todos os níveis. Até porque,
isso já colocaria a maioria dos
municípios no alerta do Tribunal de Contas. Os prefeitos
resolveram aplicar o índice
do piso, mas não estender aos
outros professores.

Audiência
Infelizmente, tenho que
concordar que o público
para a audiência pública da
Nova Ferroeste foi pequeno
para Irati. Poucos interessados, de fato, no que se
apresentou. Principalmente considerando que aqueles que têm tanto interesse
no assunto, mesmo assim,
não se fizeram presentes
por lá. Pelo que nos foi informado, para tirar o trem
do centro de Irati vai ter
de ter muito mais trabalho
político do que se esperava.

Assessoria da Prefeitura de Prudentópolis

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

Os vereadores Claudemir
dos Santos Hertel e Ricardo
Hirt, de Rebouças, apresentaram um ante projeto que
cria a Lei “Dr Edson Ferreira
Sampaio”. O projeto inovador proporciona que alunos
do município recebam uma
bolsa custeada pela prefeitura
para cursar medicina. A lei
prevê que até cinco alunos recebam R$5.000,00, por mês,
para pagar despesas com o
curso. Ao final, após concluir
o curso, o aluno deverá pagar
em serviços o valor recebido
atuando no município.

Prefeito empreendedor
Na terça (31), o prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler,
recebeu o reconhecimento do SEBRAE na categoria “Prêmio
Prefeito Empreendedor” pelo seu trabalho e de toda sua gestão.
Foram premiados e reconhecidos os gestores que implantaram projetos com resultados comprovados de estímulo ao
surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à
modernização da gestão pública.

Supre
A lei, segundo Claudemir,
é inovadora no segmento
e procura resolver um problema de vários municípios
sobre a falta de profissionais
médicos. Como o município
financia o aluno, ele cobra
em serviço e com isso ajuda a
fixar o médico no sistema de
saúde local, no caso Rebouças,
diz o vereador. Esta ideia já
era projeto de campanha de
Claudemir quando disputou
a prefeitura, mas é agora que
está conseguindo colocar em
pratica.

Prefeito Empreendedor 2
O Prefeito Osnei é empreendedor e está transformando
o município. Osnei se preocupa com o pequeno negócio de
Prudentópolis e este foi um dos fatores que fez o seu trabalho
se destacar. Na foto, Osnei está com o vice governador Darci
Piana, com o vice-prefeito Evaldo e com o gerente regional
do Sebrae, Joel Franzin Junior. Prudentópolis era finalista na
categoria “Marketing Territorial” e disputou com Maringá
e Tupanssi, que foi a vencedora.

Prefeito por
um mês

Aprimorar
A ideia está sendo colocada como Anteprojeto (sugestão ao prefeito) e, como não
cabe ao legislativo orçar sobre
valor, é o executivo que tem de
transformar o projeto em lei.
Claudemir ainda defende que
o número seja de seis alunos,
sendo que no mínimo três sejam frutos do ensino público
e outros três possam ser da
rede particular. Segundo Hirt
e Claudemir, o programa é
para dar condição de formação a população mais carente.

Interino

João Almeida Junior vai
acumular mais uma função
na prefeitura de Irati. Ele
assumiu, interinamente, a
Secretaria de Comunicação,
junto da Secretaria de Planejamento e Inovação. João já
foi titular desta pasta antes e,
agora, tem a missão de organizar as pautas e prospectar a
imagem da prefeitura, mostrando os feitos do mandato
de Jorge Debli, que estão sendo executados em Irati. Por
sinal, mandato que, segundo
comentários, vai melhor que
o primeiro.

Reprodução Facebook

Arquivo Facebook

Lei Edson
Sampaio

O vice-prefeito de Imbituva, Zaqueu Bobato, vai
assumir o município por 30
dias. O Prefeito Celso Kubaski vai se afastar para tratar de assuntos particulares
e Zaqueu ficará responsável
pela prefeitura. A posse será
a partir do dia 10 de junho.
Isso acontece como mostra
do entrosamento de Celso
e Zaqueu e a confiança no
vice. Ainda neste mês de junho, é aguardado a vinda do
governador Ratinho Junior
para dar ordem de serviço da
obra da Vila Brasil e entrega
de Regularização Fundiária.

Mobilizando
O prefeito Jorge Derbli
está mobilizando o comércio de Irati através da 1ª
ExpoIrati. Segundo ele, é a
melhor forma de conhecer
o que Irati tem a apresentar
em vários ramos de atividade envolvendo o comércio,
indústria, serviços e agronegócio. Para isso, a prefeitura
de Irati não cobrará o lote
para expositores. Ainda,
nesta quinta (2), o prefeito se
reuniu com sua equipe para
organizar o evento.

Em vias de Fato
Parece que em Prudentópolis espalhar notícias
falsas pode levar a vias de
fato. Segundo informações
“de cocheira”, a “treta” foi
entre um vereador e um
empresário. Parece que o
comerciante não foi fiel
aos fatos (mentiu) e por
isso levou uma bofetada
do vereador. Cuidado pessoal, é preciso acalmar os
ânimos por lá.

"Facilidade é
o nome que os
vagabundos
dão ao esforço
alheio"

LEANDRO KARNAL
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TRADIÇÃO

Irati prepara-se para o tradicional
32º Rodeio Crioulo de Integração
O evento é uma das
grandes atrações
da programação de
aniversário de Irati,
comemorado no dia
15 de julho

Estão em andamento
os preparativos para o 32º
Rodeio Crioulo de Integração de Irati. O município
prepara-se para acolher
visitantes de várias regiões
do Sul do Brasil para o maior
rodeio crioulo do Estado do
Paraná. Tradicionalmente,
o evento que é uma das
grandes atrações da programação de aniversário da
cidade, que em 2022 chega
aos 115 anos de emancipação política.
Este ano, o rodeio acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de
julho, no Centro de Tradições Willy Laars, contando
com invernadas artísticas
e campeiras, bem como os
bailes e outros atrativos, durante os três dias de evento.
O Baile de Patrão, em
comemoração aos 115 anos

Prefeitura de Irati

SECOM

de Irati, será animado por
Os Serranos, na sexta-feira

(15), às 22h. Para este baile
são comercializadas somen-

te mesas. No sábado (16),
o Baile de Rodeio será com
João Luiz Correa & Grupo
Campeirismo, às 22h. No
domingo (17), o baile será
com Baitaca, às 19h. A abertura, em todas as noites, será
com o grupo Marca Fandangueira.
ARTÍSTICA
Serão mantidas as transmissões ao vivo das apresentações artísticas, um fator
que foi fundamental para o
alcance que o Rodeio de Irati
tem obtido.
As inscrições para os
concursos “Mais Prendada
Prenda”, “Mais Prendada
Prendinha” e “Peão Estampa”, podem ser realizadas
até o dia 1º de julho. Detalhes
pelo telefone (42) 9 8826
6194. As inscrições para as
invernadas artísticas do 32º
Rodeio de Irati serão realizadas exclusivamente on-line,
por meio do sistema oficial
do MTG Paraná, em www.
mtgpr.com.br. Informações
pelos telefones (42) 988266194 e (42) 8803-1275.
PROGRAMAÇÃO
CAMPEIRA COMEÇARÁ
NA SEXTA (15)
A invernada campeira
do rodeio manterá o mes-

mo s i s t e m a d e p r o v a s
do realizado nos anos
anteriores. A programação inicia com os CTGs
da cidade, às 09h, para
disputa do troféu “Cidade
em Equipes”. Em seguida,
às 18h, tem início das
inscrições das armadas
oficiais. No sábado (16),
às 08h, tem início a prova de laço oficial. Às 15h
será a abertura oficial
do rodeio. Domingo (17),
reiniciam as competições
às 7h, com a reposição de
armadas. Às 8h, prossegue a disputa de equipes,
e posteriormente o laço
piá, seguido do laço guri,
prenda e prova de rédea.
S e r ã o e x i g i d o s e xa me de anemia e Guia de
Transporte Animal (GTA).
Será seguido o regulamento do MTG do Paraná.
Para informações sobre
a i n ve r n a d a o s t e l e f o nes são (42) 9 9974-0732
(Ederson Campos), (42) 9
99948-4015 (Ivo Rossa),
(42) 9 9916-3696 (Cesar
Jacumasso). Assim como
no último rodeio, realizado em 2019, não serão
disponibilizados lotes
para camping durante o
rodeio.

REABERTURA

Prefeitura de Guamiranga realiza
reabertura de estradas rurais
As obras estão
sendo feitas na
comunidade Rio
Bonito e, segundo
o prefeito, outras
10 comunidades
também passarão
por reforma
No final do mês de maio,
iniciaram as obras de reabertura das estradas da
comunidade do Rio Bonito
que pertence a área rural do
município de Guamiranga.
Além da reabertura da estrada, a Prefeitura também
irá substituir as pontes de
madeira por tubos de duela
feitos de concreto.
A decisão da reabertura
veio da necessidade de facilitar o acesso a essas regiões
e também para aumentar a
segurança ao passar pelas
pontes existentes nessas
áreas. O funcionário responsável pela fiscalização das
obras teve que se ausentar
por motivos de saúde, então, Marcelo Leite, prefeito
de Guamiranga, assumiu o
projeto e está coordenando
o maquinário. Ainda não há

Nilton Pabis

KARINA LUDVICHAK

O prefeito diz que as obras irão ser feitas em todas as 10 comunidades do município de Guamiranga
previsão de quando as obras
serão concluídas.
A reabertura está na fase
de limpeza das estradas para
que, futuramente, seja colocado cascalho nesses trechos.
As pontes de madeira estão
sendo substituídas por galerias de tubos de duela. O prefeito relata que o município
tem bastante problemas com
pontes. Existem, aproximadamente, 30 pontes em toda
a região, e quatro de madeira
já foram substituídas. “As

pontes de madeira duram,
no máximo, dois anos, não
aguentam mais, aí estamos
modificando para economia. Vai ter um custo maior
agora, mas, futuramente,
vai se ter uma economia.
Isso é uma segurança a mais
para o produtor que tem os
equipamentos, uma colhedeira grande, os caminhões
sobrecarregados, passar em
uma ponte de madeira é
um perigo muito grande, se
estourar uma ponte dessas

é um prejuízo enorme para
o produtor”, comenta Leite.
O prefeito diz que as obras
irão ser feitas em todas as 10
comunidades do município,
e serão realizadas na medida do tempo necessário até
a finalização de cada uma
delas. “A gente sabe que as
necessidades são de todas
as comunidades, mas não
conseguimos atender todo
mundo. Vamos montar um
cronograma para esses sete
meses, até o final do ano.

Em 2023,vamos receber a
Patrulha Rural, e durante
estes sete meses nós vamos
fazer um cronograma para
atender a todas as comunidades com essas reaberturas,
e, na medida do possível, o
cascalho também”, concluiu
o prefeito.
Ainda, na última semana,
o município recebeu uma
retro escavadeira hidráulica
sob esteira nova no valor de
R$ 739.000,00, emenda do
deputado Alexandre Curi,
que fez a entrega oficial. A
máquina ainda não está liberada para operar na obra,
mas Marcelo afirma que agora o pátio de máquinas está
sendo melhor equipado, e
que até dia 15 de junho, Guamiranga irá receber mais
três caminhões, o que contribui para agilizar os serviços realizados na região.
Atualmente, estão sendo
utilizados três caminhões
para fazer o transporte do
material retirado, e algumas das estradas possuem
uma extensão de, aproximadamente, 14 km, com
mais máquinas operando,
o rendimento será maior.
A substituição das pontes
pode durar, em média, três
dias, desde que o tempo
esteja favorável, sem chuva.
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ESPORTE

Campo de futebol do Parque da Vila
São João traz mais lazer aos iratienses
Local é bastante
utilizado para
amistosos e para
a Escolhinha
de Futebol do
município

Escolhinha de Irati utiliza campo para treinos. Recurso para a implantação foi do deputado federal Evandro Roman
ral Evandro Roman.
Agora, o espaço é bastante utilizado para amistosos nos fim de semana
de várias equipes de Irati,
principalmente dos bairros
próximos à Vila São João, e
para o projeto da Escolinha

Arquivo

A Vila São João foi transformada com a instalação
do Parque São João. Várias
atividades estão disponíveis
à população como jogos,
ciclismo, caminhadas, atletismo, entre outras. O campo de futebol no local é um
dos espaços que traz mais
lazer aos visitantes, que tem
mais um lugar para prática
esportiva.
O campo foi instalado
em 2020 e tem 100mx65m,
ao redor foi feita a pista
especificamente para prática do atletismo com uma
pavimentação para maior
durabilidade. O valor total
do contrato das obras foi
de R$ 386.708,33, através
do Ministério do Esporte,
emenda do deputado fede-

Reprodução

JAQUELINE LOPES

Campo e pista de atletismo foram instalados para uso da população

de Futebol do município
que conta com cerca de 90
crianças. Os treinos acontecem nas terças e quintas,
desde o sub 9 até os 15 anos.
Futuramente, a Secretaria
de Esporte de Irati vai fazer
os jogos dos campeonatos municipais, assim que
conseguir o recurso para a
construção dos vestiários.
As tratativas para conseguir o campo começaram
em 2017. O então secretário
de Esporte Antonio Celso de
Souza, o Xoxolo, esteve junto do prefeito Jorge Derbli
vistoriando o local onde foi
implantado o Parque, e tinham a vontade de instalar
o campo, porém o prefeito
disse que não tinha recurso. Desta forma, foi atrás
do deputado Roman, o qual
conseguiu uma emenda
para a instalação do campo.

“Nós tivemos a perda de alguns espaços esportivos, e
compramos a ideia de lutar
por esse espaço. Conseguimos esse recurso, através do
Roman, para fazer o campo.
Agora, buscamos para o
vestiário, mas isso beneficia
toda a comunidade”, disse
Xoxolo.
O deputado Evandro Roman comenta que sempre
procurou atender todas
as necessidades de Irati,
e o campo foi mais uma
conquista que pôde participar. “Este campo já era um
compromisso de recursos
que tinha com a Secretaria
de Esporte e Lazer de Irati.
Agora, a Vila São João pode
desfrutar de um excelente
campo e uma pista para o
atletismo”, comenta o deputado.
Para o prefeito Jorge

Derbli, o campo de futebol
instalado faz diferença no
Parque da Vila. “Realmente
é um campo de excelente
qualidade, que vai incentivar ainda mais o esporte
de Irati. Essa é mais uma
conquista que veio para
contribuir com o nosso parque, que ficou muito bonito
para uso de toda a população da Vila São João e dos
bairros adjacentes”, destaca
o prefeito.
O presidente da Câmara
de Vereadores, Helio de
Mello, comenta que “a comunidade da Vila São João
está sendo atendida a altura
com esse campo de futebol.
Tem muitos desportistas e,
também, a classe estudantil
pode desfrutar desse espaço
que, além de tirar a juventude do ócio, vai incentivar o
esporte”.
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ENCHENTES

População iratiense se preocupa com
grande volume das chuvas na região
Durante a semana,
houve grandes
pancadas de chuva
em diversas regiões,
fato que deixou
muitas pessoas em
alertar para o risco
de enchentes e
alagamentos
A semana foi de muita
chuva para Irati e outras regiões, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR),
muitos municípios da metade
sul do estado atingiram volume de chuva superior aos
50 mm, e outros atingiram
valores bem próximos aos 100
mm. O histórico de enchentes
de Irati e cidades próximas faz
com que a população fique em
alerta. Mas segundo a previsão
do tempo, a situação para os
iratienses não deve se prologar, sem chuva para o final de
semana, retornando a chover
apenas na terça-feira (7).

Nilton Pabis

KARINA LUDVICHAK

Volume elevado de chuvas durante toda a semana preocupa população iratiense e região
Alguns pontos de alagamento foram registrados pela
população em regiões do interior, e também em estradas de
Irati que fazem conexão com
outras cidades, como é o caso
da BR-153, que liga Irati e Rebouças, um trecho encontra-se alagado. O Corpo de Bombeiros está realizando rondas
e verificando as situações de
enchente. Segundo a capitã
Carla Spak, há um ponto na

mesma BR, na região do Monjolo. “Já deixamos materiais e
equipamentos prontos caso
necessite intervenção, também já estamos em alerta com
a Prefeitura Municipal de Irati
e a Defesa Civil Municipal”,
disse. Em caso de alagamento
ou alguma necessidade, a
orientação é ligar no 193.
Jorge Derbli, prefeito de
Irati, foi até o Rio das Antas, no
Bairro Vila Nova, para avaliar a

situação, pois possuem muitas
casas próximas ao rio e, até
o momento, é local que mais
apresenta risco de alagamento na cidade. Segundo Derbli,
não há com que a população
se preocupar. “Como essa
noite tivemos mais de 100
mm de chuvas, nós viemos
verificar o rio. Pela dragagem
que foi feita, está dando conta
da vazão da água, não saindo
até o momento da sua caixa,

TRAGÉDIA

e provocando o alagamento
que era o que acontecia sempre aqui no município de Irati. Temos alguns pontos no interior, algumas estradas que
realmente tem alagamento,
não está passando, mas a
gente pede a compreensão e
o cuidado das pessoas, porque
acredito que hoje para de chover, e não teremos maiores
problemas”, explica Derbli.
Segundo informações disponíveis no site do SIMEPAR,
a previsão do tempo para Irati
e cidades próximas, é quenão
tenham chuva até o início da
próxima semana, com dias
nublados, alguns com céu
limpo, compossibilidades de
pancadas de chuva a partir de terça-feira (7). Ainda,
muitas cidades do Paraná
estão em estado de alerta por
conta do grande acumulo de
precipitação, indicando grandes volumes de chuva para
algumas regiõespara esta
quinta-feira (2), condição que
propicia o aumento do risco
de alagamentos, enxurradas,
deslizamentos de encostas e
quedas de barreira em estradas/rodovias.

Acidente na BR 277 deixa vítima fatal e
envolve carro da 4ª Regional de Saúde
O acidente
aconteceu no início
da noite do dia 1º,
por volta do Km 220

O acidente que ocorreu na BR 277, Km 220, resultou em uma vítima morta e três feridas
três pessoas, um homem e
duas mulheres, são funcionárias da 4ª Regional de Irati.
O motorista do Vectra
acabou não resistindo aos
ferimentos e faleceu no local.
Caetano não sofreu nenhum
ferimento, então ficou no
local do acidente até a chegada da ambulância, da PRF
e do Corpo de Bombeiros de
Irati.O veículo Peugeot transitava logo atrás do veículo
Duster.

Foi constatado no local,
também, que o veículo Vectra
estava transportando um
carregamento de vinho, o que
ocasionou diversas garrafas
quebradas espalhadas pelo
lugar do acidente. O impacto
foi tão forte, que o motor do
veículo Vectra não foi encontrado no local.
A Polícia Rodoviária Federal aguardava a chegada
do IML de Ponta Grossa para
realizar a remoção do corpo

Letícia Pabis

Por volta das 19h30 desta
quarta-feira (1º), um acidente
grave ocorreu na BR 277. O
acidente envolveu um veículo Vectra prata, um Peugeot
branco e uma Duster branca
da 4ª Regional de Saúde de
Irati.
Segundo o motorista do
Peugeot, Caetano (que é corretor de seguros em Guarapuava), o motorista do carro
Vectra, que seguia sentido
Irati para Curitiba, estava
ultrapassando, pela contramão, uma fileira de carros
no mesmo sentido quando
colidiu frontalmente com o
veículo Duster, que transitava
sentido Curitiba para Irati.
Na colisão, o Peugeot acabou
sendo envolvido no acidente.
O acidente ocorreu em
um trecho de terceira faixa
localizado entre a ponte sobre
o Rio das Almas e o acesso da
localidade de Angaí, no município de Fernandes Pinheiro.
A pista estava molhada devido as fortes chuvas que vem
acontecendo na região. No
veículo Duster, estavam três
passageiros, que foram conduzidos pelas ambulâncias do
Corpo de Bombeiros e SAMU
para a Santa Casa de Irati. As

Letícia Pabis

LETICIA H. PABIS, COM REPORTAGEM DE
NILTON PABIS

do condutor do Vectra para
liberação da pista. Os veículos ficaram sobre a pista e o
trânsito ficou lento na região,
sendo liberado por apenas
uma faixa, no sistema Pare
e Siga.
A BR 277, neste momento,
está sendo atendida pelo DER,
por não haver contrato com o
pedágio vigente.
Esclarecimento: Segundo informações levantadas,
uma ambulância que foi vista
no local e acreditava-se estar
envolvida no acidente estava
apenas fazendo a sinalização,
sendo esta um dos primeiros
veículos a chegar no acidente
após o ocorrido.

Na foto o veículo Duster, da 4º Regional da Saúde de Irati

FOLHA

Irati, 03 de Junho de 2022 CIDADES

7

INFRAESTRUTURA

Projeto da Nova Ferroeste vai passar por
Irati, Inácio Martins e Fernandes Pinheiro
Intuito é trazer mais
desenvolvimentos
para essas regiões e
também para o país
Os municípios da região
da Amcespar: Irati, Fernandes Pinheiro e Inácio
Martins devem receber um
novo traçado de trilhos com
o projeto da Nova Ferroeste,
que visa à ampliação da Estrada de Ferro Paraná Oeste
S.A. Na semana passada,
houve uma audiência pública em Irati para discutir
o assunto e apresentar o
projeto.
A proposta inicial indica
que os trilhos vão passar por
Irati no bairro Engenheiro
Gutierrez, atrás da Unicentro. Pelo mapa, o traçado vai
cortar a BR-153, um pouco
depois do trevo que vai para
a universidade, indo para
Rebouças. Vai seguir para

Reprodução Google Earth

JAQUELINE LOPES E AEN

Mapa do projeto inicial da Nova Ferroeste, que vai passar por três municípios: Inácio Martins, Irati e Fernandes Pinheiro

PARANÁ, UMA CENTRAL LOGÍSTICA
Pelos trilhos do Corredor Oeste de Exportação,
estima-se que devem passar cerca de 38 milhões de
toneladas no primeiro ano de operação plena. Com
investimentos sendo feitos no Porto de Paranaguá, o
eixo potencializa a redução dos custos de exportação –
cerca de 28% -refletindo na elevação da produtividade
e competitividade do setor produtivo.
Fernandes Pinheiro, passando por Assungui atrás
da escola e igreja, além de
Bituva dos Machados. Em
Inácio, vai atravessar pelas
localidades de Bom Retiro,
Guarapuavinha e Cerro do
Leão. Também vai passar

por São João do Triunfo e
Lapa. A ideia é ser em áreas
afastadas dos municípios.
Com a Nova Ferroeste,
a região vai receber uma
segunda linha. Em Irati, os
trilhos que passam pelos
bairros e Centro, que conta

Ferroeste

OUTDOOR

Audiência em Irati reuniu 125 participantes presenciais e 139 virtuais

com a passagem da Malha
Sul, vinda do Norte do Estado em direção ao Litoral, são
de uma concessão do Governo Federal para a Rumo Logística. E o projeto da Nova
Ferroeste é do Governo do
Paraná e prevê uma nova
estrada de ferro vinda de
outra região, bem distante
da linha que cruza Irati.
De acordo com a assessoria da nova ferroeste, “como
as duas estão ligadas ao
porto de Paranaguá, em alguns casos elas vão coexistir
nas cidades. A empresa que
opera a linha atual vai poder
utilizar a Nova Ferroeste
no trecho de Irati e seguir
com a carga para o Litoral,
caso seja viável economicamente para eles. Mas o
projeto da Nova Ferroeste
não tem nenhuma relação
com os trilhos já instalados
e em operação na cidade”,
informa.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A audiência em Irati foi
a última das sete realizadas
pelo Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) da Nova
Ferroeste, parte do processo
de emissão da Licença Prévia Ambiental pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Re-

nováveis (Ibama), e reuniu
125 participantes presenciais e 139 virtuais.
Uma equipe formada por
seis técnicos do Ibama dedicou os dias das audiências
no Centro-Sul e na Região
Central às vistorias dos locais indicados no traçado da
Nova Ferroeste. Eles visitaram pequenas propriedades

com 1304 quilômetros, vai
ligar os municípios de Maracaju (MS) e Paranaguá
(PR), além de um ramal
entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Quando a ferrovia
estiver concluída, este será
o segundo maior corredor
de grãos e contêineres do
Brasil. Os estudos de demanda indicam que cerca

Projeto prevê a criação de um grande corredor de exportação para transportar
grãos e proteína animal, além de outros
produtos, ligando Maracaju (MS) ao Porto
de Paranaguá, no Litoral do Paraná.
rurais e conversaram com
moradores locais.
O maior questionamento
foi sobre os pontos exatos
do trajeto proposto, bem
como dúvidas sobre desapropriação e indenização
das propriedades localizadas no caminho. O traçado
apresentado ainda está na
fase preliminar e pode sofrer alterações.
NOVA FERROESTE
A Nova Ferroeste é um
projeto que visa à ampliação
da Estrada de Ferro Paraná
Oeste S.A.. O novo traçado,

de 26 milhões de toneladas
de produtos devem circular nesse trecho por ano.
Considerando o tráfego
interno, a Nova Ferroeste
deve alcançar 38 milhões de
toneladas ano quando todo
o empreendimento estiver
concluído.
A Nova Ferroeste vai passar por 49 municípios (41 no
Paraná e oito no Mato Grosso do Sul) e será o segundo
maior corredor de exportação de grãos e contêineres
do país em volume de carga,
cerca de 3% do PIB nacional.
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SUSTENTABILIDADE

Alunos de Imbituva produzem cartaz
de concientização sobre o lixo marinho
Turma é do 4º
ano A da Escola
Maria Olívia Alves
Pontarolo

Alunos do 4º ano A de Imbituva com a professora responsável pela turma, Karin Stadler Retzlaff

ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL
GETÚLIO VARGAS VISITAM A SEDE
DA FOLHA DE IRATI

Folha de Irati

Os alunos do 7º e 6º ano visitaram a Folha na terça-feira (31) com o objetivo de conhecer e esclarecer
dúvidas sobre o jornal impresso.

Prefeitura Municipal
de Imbituva

impresso.
RELATO DA
PROFESSORA
KARIN STADLER RETZLAFF
Os oceanos e mares
sofrem com a poluição
causada pelo ser humano.
A poluição oceânica é proveniente principalmente
de esgotos, produtos químicos e tóxicos, além do
petróleo, que provocam
sérios prejuízos à vida
marinha, e também ao
homem.
Todos os dias os oceanos e mares recebem
milhões de toneladas de
substancias poluentes,
esgoto doméstico, industrial, resíduos agrotóxicos, sem contar os lixos
sólidos das mais variadas
formas, como pneus, garrafas de refrigerante, latas, plásticos, entre tantos
outros…
Trabalhamos a leitura
do jornal, identificando
as partes que compõem o
jornal e o gênero notícia,
voltado para a conscientização com os alunos,
olhando para a nossa realidade, em nossa cidade,
onde ocorre a falta de
comprometimento e res-

Prefeitura Municipal
de Irati

Escola Maria Olívia Alves Pontarolo

Meio Ambiente.
Professora, se a escola em que você trabalha
tem um projeto sobre sustentabilidade ou se você
realizou com a turma alguma atividade sobre o
tema, mande para o e-mail
jornalismo@folhadeirati.com.br e apare ça na
próxima edição do jornal

Mural feito pelos alunos como forma de conscientização com o lixo

Escola Maria Olívia Alves Pontarolo

Os alunos 4º ano A, da
Escola Maria Olívia Alves
Pontarolo, de Imbituva,
realizaram uma atividade
referente ao lixo marinho.
A professora responsável
pela turminha, Karin Stadler Retzlaff, utilizou a
página do Folha na Escola
referente a matéria “Um
mar de lixo: veja como o
lixo marinho pode prejudicar a vida dos animais”
para explicar a importância de cuidar da vida
marinha.
Os alunos realizaram
a leitura da página, colaboraram com a discussão
proposta pela professora e também assistiram
ao vídeo, disponibilizado
por QRCode na página, e
por fim, confeccionaram
cartazes com o objetivo de
conscientizar outros alunos da escola a não jogar
lixo nas ruas e proteger o

Escola Maria Olívia Alves Pontarolo

ESTHER KREMER

peito para com os leitos
de nossos rios, matas e
até mesmo com as ruas e
calçadas, onde as pessoas que circulam por elas
muitas vezes descartam
o seu “lixinho” ali mesmo
na calçada.
Os alunos foram bastante participativos, citando exemplos de como
devemos respeitar o ambiente onde estamos inseridos. Desenvolvemos
atividades em sala de aula
como conversas sobre a
temática, assistimos vídeos educativos voltados
ao tema e desenhamos
representações de atitude
corretas e não corretas
com relação ao descarte
dos lixos em locais públicos e confeccionamos um
cartaz.

Os alunos assistiram ao vídeo disponibilizado por QRCode

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Núcleo Regional de
Educação de Irati
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MOBILIDADE

Prefeitura de Prudentópolis lança
programa Minha Rua Melhor
Mais de 20 milhões
de reais serão
investidos na
melhoria de ruas do
município
As primeiras obras ligadas ao programa Minha
Rua Melhor da prefeitura
de Prudentópolis já estão
em execução. Lançado no
mês de maio, o programa
tem o objetivo de melhorar
a infraestrutura das ruas
do município e têm diferentes focos, como pavimentação, recape, iluminação, sinalização, drenagem,
entre outros.
O valor investido será
cerca de 20 milhões e 400
mil reais, com uma mesclagem de recursos estaduais,
obtidos por intermédio de
deputados, e verba própria
da prefeitura. Noventa e
quatro quadras serão atendidas pelo programa em
diferentes regiões de Pru-

Prefeitura de Prudentópolis

DANIELA VALENGA

A Localidade de Linha Esperança receberá 13 km de recape asfáltico dentro do programa Minha Rua Melhor

dentópolis. Três quadras
do centro do município já
tiveram as obras entregues
e trabalhos estão sendo
feitos em ruas de bairros
no momento.
Alex Garcia, Secretário
de Planejamento e Obras,

relata que a gestão municipal já tinha o desejo
de lançar um projeto que
centralizasse as obras que
estão sendo realizadas no
município há algum tempo.
“Por ser um nome amplo,
conseguimos englobar di-

ferentes obras ligadas a
melhoria da infraestrutura
das ruas e mobilidade da
população”, explica.
O Se cretário aponta
que a infraestrutura das
ruas do município devem
acompanhar o constante

desenvolvimento de outras
áreas, como turismo. “A
infraestrutura precisa estar sempre atualizada para
entregar as melhores possibilidades de mobilidade
para a população”, destaca.
Um dos pontos que será
atendido pela verba do programa Minha Rua Melhor
é a ampliação da substituição das lâmpadas de
luz tradicionais pelas de
led nas ruas do município.
Atualmente, cerca de 55%
de Prudentópolis já conta
com iluminação de led, que
tem mais eficiência e gera
uma economia em relação
às lâmpadas tradicionais.
Mas, ainda não há uma
previsão para o início das
obras relacionadas a substituição da iluminação.
“Queremos que as pessoas tenham prazer em
morar em Prudentópolis,
cidade conhecida nacionalmente, e com mobilidade
isso melhora muitas coisas, valorizando desde os
imoveis da população até o
município como um todo”,
ressalta.

FERNANDES PINHEIRO

Moradoras participam de curso
sobre preparo de bolos e tortas
O curso acontece
em Bituva das
Campinas e é uma
parceria entre
Prefeitura e Senac
A Prefeitura Municipal
de Fernandes Pinheiro, por
meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria
com o Senac Irati, ofereceu
um curso de preparo de bolos
e tortas para as moradoras da
comunidade de Bituva das
Campinas. Dezoito mulheres
participaram da formação
que ocorreu entre os dias 6 e
27 de maio.
O curso possibilitou que
as moradoras aprendessem
e desenvolvessem técnicas
relacionadas ao preparo e
decoração de bolos e tortas.
Entre os temas abordados
estavam boas práticas na
manipulação de alimentos,

Prefeitura de Fernandes Pinheiro

DANIELA VALENGA

O curso sobre preparo de bolos e tortas teve a participação de 18 moradoras e foi ministrado pelo Senac Irati

higiene e apresentação pessoal, conservação, armazenamento e prazo de validade
dos alimentos preparados.
As participantes aprenderam a preparar diversos
tipos de massas, como Marta Rocha, Torta Holandesa,
Torta Alemã, Bolo Indiano,
Naked Cake, Red Velvet, en-

tre outros. O curso já havia
sido ofertado em outras comunidades do município,
como Angai e Bituva dos
Machados.
“Há uma profunda transformação na vida das nossas
alunas, que vai desde promover a geração de renda até a
elevação da autoestima das

participantes”, destaca Denilson João Alessi, Técnico
de Relação com o Mercado
do Senac Irati. Ele conta que
foram disponibilizadas 18
vagas na turma. Ao todo foram 40 horas, divididas em
10 encontros de 4 horas, com
100% de adesão e conclusão
do curso.

Denilson relata que o curso foi oferecido através do
Programa Senac de Gratuidade, uma ação de inclusão
social e de acesso à educação
profissional, que busca possibilitar um futuro melhor pela
oferta de cursos gratuitos. “A
parceria com a prefeitura foi
fundamental para que o curso acontecesse, o município
disponibilizou a estrutura
física, apoio para divulgação
e realizou a seleção das participantes”, destaca.
A Secretária Municipal de
Assistência Social, Elisangela
Do Carmo Pires, descreve a
participação da comunidade
como excelente. “As moradoras já solicitaram outros
cursos”, conta. Elisangela
explica que a secretaria realiza um levantamento de
interesses e necessidades das
comunidades do município.
“Temos planos de atender
todas as as regiões com suas
demandas e solicitações”,
aponta.
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SINUSITE

Entenda o que é Sinusopatia, os tipos,
causas, sintomas e tratamentos
A sinusopatia é
uma inﬂamação ou
inchaço do tecido
que reveste os seios
da face

Na sexta-feira (27), vimos
a primeira parte sobre o assunto Sinusopatia e nesta
semana, vamos continuar
o assunto e entender o que
causa a doença e quais são os
tratamentos adequados.
O QUE CAUSA A
SINUSOPATIA?
• Causas anatômicas – tais
como um desvio de septo ou
hipertrofia de cornetos;
• Causas inflamatórias e
infecciosas – Resfriados comuns, infecções bacterianas,
viral e fúngica, bem como rinite alérgica e pólipos nasais;
• Transtornos do desenvolvimento - como a fibrose
cística;
• Tumores no nariz e nos
seios da face – esses podem
bloquear caminhos críticos de
drenagem;
• Sistema imunológico
fraco devido a doenças ou
medicamentos.
• Para bebês e crianças
pequenas, passar o tempo em
creches, usando chupetas ou
mamadeiras enquanto está
deitado pode aumentar as
chances de contrair sinusopatia.
• Para adultos, fumar aumenta os riscos de infecções
nos seios da face. Se você
fuma, você deve parar. Fumar
é prejudicial a você e às pessoas ao seu redor.
QUAIS SÃO OS SINAIS
E SINTOMAS DA
SINUSOPATIA?
Os sinais e sintomas comuns de sinusopatia in-

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

Reprodução
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Os sintomas da Sinusopatia podem incluir sensação de pressão facial, febre e cansaço
cluem:
Gotejamento pós-nasal:
Secreção posterior produzida
pelas células do tecido mucoso
do nariz. Normalmente é percebido somente se sua produção está aumentada ou piora
à noite quando não estamos
engolindo ou falando. Muitos
pacientes acordam relatando
sintomas como pigarro e secreção espessa no escarro da
manhã.
Secreção nasal (catarro):
essa secreção pode ser clara,
amarela ou esverdeada. Se o
catarro estiver tingido de vermelho ou marrom, pode conter resquícios de sangue. No
entanto, se você estiver vendo
muito sangue com muita frequência e de maiores volumes,
procure imediatamente pelo
atendimento especializado
otorrinolaringológico.
Pressão facial: Principalmente ao redor do nariz, olhos
e testa. Dor de cabeça, dor
nos dentes e também dor de
ouvido.
Febre, tosse, halitose (mau

hálito), cansaço, tontura, ouvido entupido e zumbido também são sintomas. Os sintomas da sinusite podem piorar
durante a noite, as razões são
várias e inter-relacionadas.
COMO SABER SE
TENHO SINUSOPATIA?
Um estudo da Universidade do Michigan mostra
que 99% dos diagnósticos
de sinusite crônica por não
especialistas estão errados.O
otorrinolaringologista fará
muitas perguntas de modo
a desenvolver um histórico médico e descobrir seus
sintomas. Ele também fará
um exame físico. Durante o
exame, o médico examinará
seus ouvidos, nariz e garganta
quanto a qualquer inchaço,
drenagem ou obstrução.
QUAL É O TRATAMENTO
PARA SINUSOPATIA?
Existem dois tipos de sinusite. A de curto prazo, ou aguda, em que a sinusite aparece
e então se dissipa em questão
de dias ou semanas. A de longo

prazo, ou crônica, em que a
sinusite continua por meses
ou retorna com frequência.A
maioria das sinusites de curto prazo pode ser tratada por
meio de medicamentos. Mas
se nenhum tratamento funcionar para você, a cirurgia
dos seios da face será sua
única opção.
TRATAMENTO MÉDICO
A sinusite aguda pode ter
os mesmos sintomas de um
resfriado e, em muitos casos
ir embora por conta própria.
Seu médico pode sugerir que
você tome um descongestionante comum para aliviar
seus sintomas.

Se sua sinusite persiste
por mais de uma semana, a
causa pode ser bacteriana.
Neste caso, seu médico pode
prescrever antibióticos.
Normalmente, a primeira
tentativa envolve tratamentos
médicos. Em geral, seu médico
irá sugerir cirurgia somente
se não houve sucesso com
todos os outros tratamentos
para o alívio de seus sintomas.
Os três tipos mais comuns de
operações dos seios da face
são:
• Etmoidectomia- ajuda a
limpar os seios da face localizados entre os olhos e a ponte
nasal.
• Antrostomia maxilarajuda os seios da face localizados atrás das maçãs do rosto
a fazer uma drenagem mais
eficaz.
• Septoplastia motorizada
com turbinoplastia - ajuda a
desobstruir dificuldades respiratórias causadas por um
septo nasal desviado ou torto e
por conchas nasais alargadas
(hipertrofia de cornetos).
QUE COMPLICAÇÕES
ESTÃO ASSOCIADAS À
SINUSOPATIA?
Embora não aconteça com
muita frequência, as infecções
dos seios da face não tratadas
podem ser fatais, causando
meningite ou infectando o
cérebro, os olhos ou os ossos
próximos. A meningite é uma
infecção das membranas (meninges) que cobrem o cérebro
e a medula espinhal.
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RIO AZUL

Cerca de 300 produtores participam de
encontro sobre conservação do solo
Evento discutiu
também a questão
da fertilização e
manejo do solo, que
podem aumentar a
produtividade

A prefeitura de Rio azul,
através da secretaria de agricultura, em parceria com o
Instituto de Desenvolvimento
Regional do Paraná (IDR), realizou o 2º encontro de Fertilidade, Manejo e Conservação
do solo na quarta-feira (1º).
Cerca de 300 produtores do
município participaram do
evento, que mostrou a importância desse processo para
aumentar a produtividade.
O encontro contou com
palestras do técnico em Agropecuária do IDR-PR, Ericson
Adrianczyk, sobre a análise do
solo; do engenheiro agrônomo
Daicon Godeski Moreira - Actas agro pesquisas, que falou
do uso de corretivos de solo
e nutrição de plantas; e do
também engenheiro agrônomo Leandro Michalovicz
do IDR-PR sobre o manejo e
conservação do solo e uso de
fertilizantes. Também teve almoço e brindes aos presentes.
A necessidade do evento

Jaqueline Lopes

JAQUELINE LOPES

Encontro sobre conservação do solo reuniu cerca de 300 produtores do município de Rio Azul
foi sentida devido ao levantamento feito pela Secretaria de
Agricultura, junto do IDR, que
mostrou que apenas 10% dos
produtores fazem a conservação do solo, o que preocupou,
pois é um processo que faz a
diferença para a produção.
“Nossos produtores de Rio
Azul são muito parceiros, estão à frente de outros municípios e estão preocupados. Eles
vêm de uma safra que o clima
não colaborou. E vimos que o
produtor que estava preparado, que fez a conservação do
solo, não sofreu tanto quanto o

prefeito de Rio Azul, Leandro
Jasinski. “Cada produtor que
está presente está agregando
mais conhecimento para aplicar na lavoura, para que possa
conseguir uma produção cada
vez maior. Isso significa mais
renda, mais dinheiro no bolso

que estava despreparado. Esse
evento é para isso: relembrar
conceitos básicos, voltados
para a realidade, para gente
tentar produzir o máximo
na mesma área”, comenta
técnico em Agropecuária do
IDR-PR, Ericson Adrianczyk.
Rio Azul é essencialmente agrícola, cerca de 70% da
população mora no interior,
com forte produção do tabaco
e está em crescimento no setor
de soja. E o principal intuito
do evento foi proporcionar
mais técnicas aos produtores
e ajudá-los, é o que destaca o

e circulando em todo o município. E o principal de tudo é o
solo que vai fazer a produção
ser boa, com mais técnicas
sendo aplicadas e tecnologias
para que o solo traga mais
produtividade”.
CONVÊNIOS COM A
SEAB
Para ajudar ainda mais os
produtores, a Prefeitura de Rio
Azul fez vários convênios com
a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SEAB) como
para aquisição de calcário;
de óleo diesel, o município
entra com os equipamentos
e o Estado com o diesel para
melhorar as estradas rurais;
aquisição de veículos; fazem
parte do Programa Coopera,
para a reestruturação da cooperativa; através da Coafra
participam do Compra Direta
Paraná. “Estamos apoiando,
através do Governo do Estado,
ações para o produtor ter a
comercialização do produto
e melhores condições na produção”, observa a chefe do
escritório regional SEAB de
Irati, Adriana Baumel.

“Fico muito feliz em ver o nosso produtor
participando, todas as nossas comunidades sendo representadas. Isso é muito
bom. Sinal que o município é forte e, cada
vez mais, está se fortalecendo”

PREFEITO LEANDRO JASINSKI

LITERATURA

Livro "Vindas", que reúne memórias da
imigração paranaense, é lançado em Irati
Cerimônia ocorreu
na sexta (27) e dois
dos seis entrevistados
moram no município
Na sexta-feira (27), na Casa
da Cultura de Irati, ocorreu
o lançamento do segundo
volume do livro “Vindas:
memórias da imigração”, de
autoria dos jornalistas Alessandra Perrinchelli Bucholdz,
Diego Antonelli e Jefferson
Luiz Schneider Dittrich. O livro tem como objetivo narrar,
a partir de relatos pessoais, a
história da imigração paranaense de seis diferentes países.
Dois dos voluntários moram
em Irati.
De acordo com a autora
e idealizadora Alessandra, a
partir da trajetória de pessoas anônimas,o livro conta
a história do Paraná a partir
de uma perspectiva diferente.
“Eles ajudaram a construir
o que a gente tem hoje no
Paraná em termos de identidade cultural, representação,
economia, cultura”, explica a
jornalista.Complementando,
Antonelli conta que a obra é
um resgate que visa colaborar
com a disseminação da história social do estado.
Os moradores de Irati que
marcaram presença na obra

Amanda Borges
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Na foto, os autores Diego, Alessandra e Jefferson Luiz S. Dittrich
foram Pedro Choma Neto, ascendente ucraniano, e Edison
Moro Rios, ascendente italiano. Jefferson, autor da obra,
explica que além dos dois
foram entrevistadas Zofia
Brzegow, imigrante polonesa, Haidar Omar, imigrante
libanês, Saturnino Hernando, imigrante espanhol, e
Alice Hoffmann, ascendente
alemã.Os colaboradores de
outras cidades residem em

Ponta Grossa, Castro e Curitiba.
A obra é a segunda edição
do projeto, sendo que a primeira parte do mesmo princípio narrativo, com base nas
experiências pessoais dos entrevistados, e abrange outras
etnias. Além disso, os autores
explicam que, caso o projeto
continue ocorrendo, as próximas edições devem seguir
tratando de novas vivências.

“Mesmo as etnias que se repetem entre os livros, são
de períodos de imigração
diferentes. Como exemplo,
os ucranianos tiveram três
levas de imigração, então é
possível contar três histórias
diferentes através da mesma
etnia”, explica Diego.
Nesse sentido, a iniciativa
para a escrita do próximo
Vindas já existe. “O Paraná
é muito rico, a gente tem
muita história para contar”,
explica Alessandra. Ainda,
Irati também deve voltar a
ser citado nos próximos volumes, já que é considerado
um polo de imigração do
estado.
A secretária de Cultura,
Patrimônio Histórico e Legado Étnico de Irati, Samanta
Regina dos Santos Ferreira,
prestigiou o lançamento
do livro e reconhece a importância dele para a vida
artística da cidade. “A obra
é muito importante para o
nosso município, principal-

mente para as nossas etnias,
para contar um pouco das
histórias de como foi e como
surgiram”, explica.
Rios, um dos entrevistados
de Irati, foi convidado a participar do livro pois procurou
por de suas origens italianas.
“Desde os meus doze anos de
idade sempre me interessei
pelas histórias da minha família, porque sempre houve
um grande abismo entre as
nossas origens na Itália e aqui
no Brasil”, conta Edison. Assim, buscou em livros, documentos e entrou em contato
com familiares do Brasil e da
Itália para montar o quebra-cabeça de sua história.
Por isso, ele afirma que
contribuir com o livro foi um
presente. “Eu me senti lisonjeado por poder participar e
realmente fazer parte desse
trabalho, eu me senti muito
feliz. É como se fosse coroado
todo o trabalho e história
da minha vida”, finaliza o
imigrante.

Pena/Wisa é a campeã da 9ª Copa
Folha de Irati/Einsenbahn
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Pena Sports/Wisa Informática é a
equipe campeã da 9ª Copa Folha de Irati
O jogo aconteceu no
Estádio Municipal
Abrahm Nagib
Nejm e teve o placar
final de 2x1
No domingo (29) aconteceu em Irati, no Estádio
Municipal Abrahm Nagib
Nejm, às 15h, a final da 9ª
Copa Folha de Irati/Eisenbahn 2022. O confronto
aconteceu entre as equipes do Pena Sports/Wisa
Informática x Fernandes
Pinheiro. O Pena foi campeão pelo placar de 2x1.
RESUMO DO JOGO
A partida começou ás
15h13 com muita chuva no
Estádio Municipal Abrahm
Nagib Nejme, desde o primeiro momento que a bola
rolou, o jogo foi intenso e
disputado, porém, o primeiro tempo fechou com
o placar de 0x0.
Após o intervalo, o primeiro gol saiu aos quatro
minutos para a equipe do
Pena. O lateral Luquinha,
de Fernandes, teve a infelicidade de marcar um gol

Esther Kremer

ESTHER KREMER

Equipe do Pena Sports/Wisa informática é a grande campeã da 9ª Copa Folha de Irati
contra.
Aos 11 minutos, Fernandes Pinheiro buscou
arduamente o empate e
Bargo marcou um golaço
de falta, fazendo com que
o goleiro adversário não
tivesse nenhuma chance.
O Pena conseguiu o desempate com Bisqui, porem o
gol foi anulado devido a
um impedimento. O gol da
vitória saiu aos 30 minutos
de jogo, quando o atacante

Alex, do Pena, cabeceou
forte em uma cobrança de
escanteio e fez a torcida
vibrar com um belo gol.
Com o apito final, o Pena foi
consagrado tricampeão da
9ª Copa Folha de Irati.
PREMIAÇÕES
O primeiro colocado
da competição recebeu
o prêmio em dinheiro de
R$ 2.500 e o troféu Liga
Iratiense de Futebol. O
vice-campeão recebeu a

premiação de R$ 1.500 e o
troféu.O artilheiro da competição foi o Emerson, de
Fernandes Pinheiro, com 12
gols e recebeu o troféu da
Liga. O goleiro menos vazado da competição foi o Gilson, do Pena, com apenas
oito gols sofridos, também
recebeu troféu.
Ainda, a Liga premiou
com o troféu “Disciplina”
a equipe com menos cartões, que ficou com a equi-

pe do Pena Sports/Wisa
Informática, com apenas
29 cartões amarelos e 03
vermelhos.
A competição teve início no dia 13 de fevereiro e
contou com a participação
de oito equipes, sendo elas:
Pena Sports/Wisa Informática, Fernandes Pinheiro,
Independente E. C., Lagoa
CWBET Sports, Passa Tempo F. C., Cruzeiro do Sul,
CAF Prefeitura de Imbituva,
Falcone F. C. As cidades
envolvidas foram Irati, Fernandes Pinheiro, Rio Azul,
Imbituva e Teixeira Soares.
Ao total foram realizados 29 jogos, 211 atletas
envolvidos, 120 gols marcados, 24 dirigentes, 148 cartões amarelos e 26 cartões
vermelhos.
O presidente da Liga,
Luciano Menon, comentou
sobre o campeonato e do
desafio de ser uma das primeiras grandes competições depois da paralisação
pela Covid-19. “As equipes
voltaram com vontade,
com qualidade, tanto que
vimos essa grande final.
Chegar nestes momentos
é muito importante, foram
jogos de muita qualidade”,
disse.

RECONHECIMENTO

Mallet recebe prêmio Selo de Ouro
na categoria atendimento ao cliente
Evento de nível
estadual foi promovido
pelo SEBRAE
Na quinta-feira (26), o
município de Mallet recebeu
o prêmio Selo de Ouro, evento
promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
para gratificar as Salas do
Empreendedor consideradas
destaque em todo estado do
Paraná. A cidade ganhou o
reconhecimento através da
categoria “Selo de Referência
em Atendimento ao Cliente”.
Na cerimônia, que ocorreu em Ponta Grossa, compareceram pessoalmente o
prefeito do município, Moacir Alfredo Szinvelski, e

“No ano de 2021,
foi contabilizado
mais de doze mil
atendimentos,
somando mais
de 300 pessoas
capacitadas e
certificadas em
nossa cidade”

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI,
PREFEITO DE MALLET

Divulgação Facebook / “Gestão Mallet 2021-2024”
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Compareceram ao evento o Leo, secretario de Industria e Comércio, e Moacir, prefeito do município

o secretário de Indústria e
Comércio e coordenador da
Sala do Empreendedor de
Mallet, Jossoel Nicolaico (Léo).
De acordo com o prefeito, a
premiação foi resultado do
árduo trabalho da gestão municipal. “No ano de 2021, foi
contabilizado mais de doze
mil atendimentos através
da Sala do Empreendedor
e Secretaria de Indústria e
Comércio, somando mais de
300 pessoas capacitadas e
certificadas em nossa cidade”, afirmou Szinvelski.
Ainda, Moacir explica que
todos os cursos disponibili-

zados pela prefeitura são de
cunho profissionalizante,
visando o aperfeiçoamento
nas áreas de atuação dos
moradores de Mallet. Ainda,
de acordo com ele, já existem planos para o futuro.
“O trabalho não para, temos
grandes projetos em prol
dos nossos empreendedores
malletenses. Um deles é a 2°
Feira do Empreendedor que
promete entrar na lista das
maiores feiras do Paraná,
ofertando oportunidades
de alavancar a economia da
nossa cidade”, comenta o
prefeito.

Nesse mesmo sentido, o
secretário Léo conta que fica
muito feliz com a gratificação
recebida. "O prêmio é resultado de muito trabalho através

da Sala do Empreendedor,
Secretaria de Indústria e
Comércio e Prefeitura, uma
parceria que buscou, viabilizou e ofertou grandes cursos,
oficinas, palestras de modo
gratuito aos nossos munícipes malletenses”, disse Leo.
Ainda, o coordenador agradeceu ao prefeito Moacir e ao
vice-prefeito Francisco José
Makoski pelo apoio e suporte
as ações da secretaria que
comanda.
“Nós ficamos muito felizes pela premiação, pois
demonstra que realizamos
100% todos os métodos exigidos pelo SEBRAE”, completou
Leo. De acordo com ele, a categoria avalia questões como
qualidade no atendimento,
gestão, ambiente de negócios, oferta de soluções, infraestrutura, presença digital
e capilaridade. Portanto, em
todos esses quesitos, Mallet
foi destaque a nível estadual.
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Prefeitura Municipal de Rio Azul

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público
para o conhecimento dos interessados, que se encontra
aberta a Tomada de Preços, nº.:06/2022, do tipo TÉCNICA
E PREÇO, cujo objeto é a “Contratação de empresa para
prestação de serviços de licenciamento dos seguintes
softwares para utilização no executivo municipal), sendo
a data de abertura para o dia 05 de julho de 2022, às 08h
e 30min. 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 07h e 45min às 11h e 45min e
das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao a partir do dia 03 de junho de 2022.
Rio Azul, 02 de junho de 2022
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2022
O Prefeito Municipal de Rio Azul-P torna público que fará realizar, às 10:30
horas do dia 04 (quatro) de julho do ano de 2022, na Rua Guilherme Pereira n°
482 em Rio Azul , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste,
da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade
Prazo de
Local do objeto
Objeto
e unidade de execução
medida
(dias)
Vias da Vila Boa
Pavimentação em CBUQ 2920,37 m2
120
Vista do Erechim
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao.rioazul@gmail.com
e/ou administracao@rioazul.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação
no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42 3463-1122.
.
Rio Azul, 02 de junho de 2022.
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/2022
O Prefeito Municipal de Rio Azul-P torna público que fará realizar, às 13:30
horas do dia 04 de julho do ano de 2022, na Rua Guilherme Pereira n° 482 em
Rio Azul-PR , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada
por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s)
seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de medida execução
Pavimentação em
Bairro Vila Girardi
9.351,22 m²
180 dias
CBUQ
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao.rioazul@gmail.com
e/ou administracao@rioazul.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação
no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 3463-1122.
Rio Azul, 02 de junho de 2022.
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 35/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL.
CNPJ.: 04.196.645/0001-00
OBJETO: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO
OFICIAL
VALOR ESTIMADO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao
ano.
Embasado no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal
8.666/93, a despesa poderá ser dispensada de licitação.
Fica dispensado o Instrumento Contratual, sendo substituído pela Nota de Empenho, embasado no Artigo 62 da Lei
Federal 8.666/93
Rio Azul, 02 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 39/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR
O SERVIÇO DE manutenção DE PISO DO GINÁSIO DE
ESPORTES E TROCA DO CARPETE DO PISO DA QUADRA DE BOCHA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PEDROSO E CHAMI LTDA ME
CNPJ.: 28.245.914/0001-31
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 31 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0133/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PEDROSO E CHAMI LTDA ME
CNPJ.: 28.245.914/0001-31
VALOR: R$ 56.640,00 (Cinqüenta e Seis Mil, Seiscentos e
Quarenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS:

De 31/05/2022 à 30/05/2023.
ASSINATURA: 31/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALVARO LUIZ BOVATTO PEDROSO
Representante
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE
FLORES, MUDAS FRUTÍFERAS E MUDAS ORNAMENTAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (sistema de registro
de preços)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: D R ELERO - PLANTAR FLORICULTURA
CNPJ.: 39.857.762/0001-44
CONTRATADA: DEONIZIO SAKOWICZ - ME
CNPJ.: 02.415.122/0001-74
CONTRATADA: REMAR HANNEMANN COMÉRCIO DE
FLORES LTDA
CNPJ.: 31.714.720/0001-42
CONTRATADA: VINICIUS F MOREIRA PLANTAS ME
CNPJ.: 20.013.192/0001-88
CONTRATADA: VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA
CNPJ.: 07.168.382/0001-06
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 31 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0128/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: D R ELERO - PLANTAR FLORICULTURA
CNPJ.: 39.857.762/0001-44
VALOR: R$ 25.269,70 (Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De
31/05/2022 à 30/05/2023.
ASSINATURA: 31/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DOUGLAS ROBERTO ELERO
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0129/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DEONIZIO SAKOWICZ - ME
CNPJ.: 02.415.122/0001-74
VALOR: R$ 79.200,00 (Setenta e Nove Mil e Duzentos
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De
31/05/2022 à 30/05/2023.
ASSINATURA: 31/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DEONIZIO SAKOWICZ
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0130/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: REMAR HANNEMANN COMÉRCIO DE
FLORES LTDA
CNPJ.: 31.714.720/0001-42
VALOR: R$ 140.380,50 (Cento e Quarenta Mil, Trezentos e
Oitenta Reais e Cinqüenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De
31/05/2022 à 30/05/2023.
ASSINATURA: 31/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)EDILSON HANNEMANN
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0131/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VINICIUS F MOREIRA PLANTAS ME
CNPJ.: 20.013.192/0001-88
VALOR: R$ 75.657,05 (Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e
Cinqüenta e Sete Reais e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De
31/05/2022 à 30/05/2023.
ASSINATURA: 31/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VINICIUS DE FREITAS MOREIRA
Representante

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO BATISTA MEURER JUNIOR
Representante
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE
SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SERGIO FRANCISCO GIRARDI RIO AZUL LTDA
CNPJ.: 36.533.612/0001-97
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 01 de junho de 2022.
EXTRATO
DE PREGÃO
ELETRONICO Nº 53/2022
(a) LEANDRO
JASINSKI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURAS E PARCELADAS
DE
SERVIÇOSMunicipal
DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN
Prefeito
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA:
SERGIO
FRANCISCO GIRARDI
RIO AZUL
LTDA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE RIO
AZUL
CNPJ.: 36.533.612/0001-97
EXTRATO
DE
DEVI,RGISTRO
DE PREÇOS 0134/2022
Embasamento
Legal
Art.ATA
38, Inciso
da Lei n° 8.666/93
Rio
Azul, 01 de junho de 2022.PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CONTRATANTE:
(a) LEANDRO JASINSKI
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
Prefeito
Municipal

CONTRATADA: SERGIO FRANCISCO GIRARDI RIO AZUL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO
ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0134/2022
CNPJ.: DE
36.533.612/0001-97
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
VALOR:
R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais).
CNPJ.:
75.963.256/0001-01
CONTRATADA:
FRANCISCO
GIRARDI
AZUL LTDADE PREÇOS:
PRAZO DASERGIO
DURAÇÃO
ATA
DE RIO
RGISTRO
CNPJ.: 36.533.612/0001-97
ASSINATURA:
01/06/2022
VALOR:
R$ 50.000,00 (Cinqüenta
Mil Reais).
PRAZO
DAComarca
DURAÇÃO de
ATARebouças.
DE RGISTRO DE PREÇOS: De 01/06/2022 à
FORO:
31/05/2023.
(a)LEANDRO
JASINSKI
ASSINATURA:
01/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
Prefeito Municipal
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito
Municipal FRANCISCO GIRARDI
(a)SERGIO
(a)SERGIO FRANCISCO GIRARDI
Representante
Representante
ITENS
ITENS

PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE
REFERÊNCIA DA SINDEPAR

LOTE

http://www.sindepar.com.br/o-sindepar/tabela-de-honorarios/

LOTE 01: serviços- valor
estimado R$ 50.000,00

porcentagem % 5,00 (cinco por cento)

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra retificado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 63/2022, do tipo MENOR
PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 14 de junho de 2022, às 08H00min,
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS
DE APARELHOS DE SCANNER (DIGITALIZADORA), através da plataforma eletrônica BLL.
Início da fase de lances às 08hrs 30min do dia 14/06/2022. 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 02 de junho de 2022.
Rio Azul, 01 de junho de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PROJUDI - Processo: 0000615-96.2021.8.16.0142 - Ref. mov. 50.1 - Assinado digitalmente por James Byron Weschenfelder Bordignon:10717
20/05/2022: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

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

Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Autor(s):

Autos nº. 0000615-96.2021.8.16.0142
0000615-96.2021.8.16.0142
Usucapião
Usucapião Extraordinária
R$4.000,00
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
cônjuges, se casados forem (artigos 73, §1º, I, 257 e 259 I, do CPC). PROCESSO : de Usucapião nº
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. OBJETIVO: Para em 15 (quinze) dias, após o prazo do edital, querendo, oferecer
contestação. IMÓVEL: Um terreno rural, com a área de 1.186,00m2 (hum mil, cento e oitenta e seis metros quadrados),
localizado na comunidade de Marmeleiro na zona rural do município de Rebouças-PR, com as 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: (...) IV - a advertência de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, especialmente do(s) réu(s),
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
= assinatura digital =

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE IVAÍ – COODESAFI
NIRE 41 4 0002049 5
CNPJ 12.301.771/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura
Familiar de Ivaí - COODESAFI – Matriz e Filial no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número para
efeito de quórum, nesta data é de 74 (SETENTA E QUATRO), para reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15 de junho de 2022, nas
dependências da Câmara Municipal de Ivaí, Rua Dr. Ferreira Correia, nº 390,
Centro, CEP 84.460-000, Ivaí, estado do Paraná, em primeira convocação às
12h00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda
convocação às 13:00 horas, com metade mais um dos associados, e em terceira e
última convocação às 14:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez)
associados, para deliberar sobre os seguintes itens

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0132/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA
CNPJ.: 07.168.382/0001-06
VALOR: R$ 2.268,00 (Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Oito
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De
31/05/2022 à 30/05/2023.
ASSINATURA: 31/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.

De 01/06/2022 à 31/05/2023.

ORDEM DO DIA:
1. Reestruturação do Conselho de Administração;
2. Construção do planejamento de produção dos cooperados;
3. Assuntos Gerais.
Ivaí, 02 de junho de 2022

_____________________________
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS
CPF: 066.254.129-45
PRESIDENTE DA COODESAFI

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJZVL CYA37 YP3L5 QQKZD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2022
O Prefeito Municipal de Rio Azul-PR torna público que fará realizar, às 08:30
horas do dia 4 (quatro) de julho do ano de 2022, na Rua Guilherme Pereira n°
482 em Rio Azul , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA, sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste,
da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade
Prazo de
Local do objeto
Objeto
e unidade de execução
medida
(dias)
Sede
Pavimentação em CBUQ 1.419,91 m²
90
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao.rioazul@gmail.com
administracao@rioazul.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos
de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 42 3463-1122.
Rio Azul, 02 de junho de 2022.
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

Súmulas
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA PRÉVIA
G E SOCOLOVSKI - EIRELI – EPP.
CNPJ 85.495.828/0001-10,torna
público irá requerer ao IAP, a Licença
Prévia, para garagem de ônibus
(oficina mecânica) , a ser instalada
na BR 373, Km 257,s/n na localidade
de Manduri, município de Prudentópolis(PR).
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROSSETIM & ROSSETIM LTDA,CNPJ 06.256.954/0001-46, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença
de Operação, para Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos,a ser implantada na Rua Marginal
BR-373,KM 269,3, S/N, Município de
Prudentópolis(PR).
SÚMULA DE CONCESSÃO DE
LICENÇA PRÉVIA
ROSSETIM & ROSSETIM
LTDA,CNPJ 06.256.954/0001-46,
torna público que irá recebeu do
IAT, a Licença Prévia com validade
de 20/01/2024, para Manutenção e
reparação de máquinas e equipamentos,a ser implantada na Rua Marginal
BR-373,KM 269,3, S/N, Município de
Prudentópolis(PR).
A Prefeitura Municipal de Prudentópolis inscrita no CNPJ 77.003.424/000134, torna público que requereu
junto ao IAT (Instituto Água e Terra)
Autorização Florestal para supressão
vegetal com volume total de 255,77
m³ na Localidade de Barra Bonita.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE
TERMO DE COMPROMISSO
O Instituto Água e Terra - IAT torna
público que, em 25/05/2022, firmou
termo de Compromisso com o senhor
ANDRÉ HENRIQUE HENTEGES
CPF n° 036.830.179-61, o objeto
do Procedimento Administrativo,
referente ao AIA n° 138084, pelo qual
se compromete a realizar a recuperação do dano ambiental mediante a
realização de plantio de 2.000 (duas
mil) mudas de nativas diversas, na
localidade Bom Retiro - zona rural,
Teixeira Soares PR, com prazo de
06 (seis) meses a partir da data de
assinatura.
Súmula de Recebimento de Licença
Prévia
A COCARI – Cooperativa
Agropecuária e Industrial CNPJ:
78.956.968/0001-83, torna público
que recebeu do IAT (Instituto Agua e
Terra) a Licença Prévia para: Comércio e armazenamento de produtos
agrotóxicos, seus componentes e
afins, implantada na Rua Lourenço
Serenato, nº 580, Vila Nova, Teixeira
Soares – PR.

FOLHA
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Em Imbituva, crianças da rede
municipal de ensino visitam o circo
As visitas tiveram a
autorização dos pais
e um total de 3.478
alunos assistiram as
apresentações
Uma bonita ação foi
realizada pela Secretaria
Municipal de Educação e
Cultura de Imbituva, sob
o comando do secretário
e vice-prefeito Zaqueu
Bobato. Os alunos da rede
municipal, acima de três
anos de idade, e alunos
da APAE, tiveram a oportunidade de assistirem
um espetáculo do circo
instalado na cidade.
Um total de 3.478 alunos tiveram autorização
dos pais para poderem
ser conduzidos ao evento.
Segundo Zaqueu Bobato
“o fator motivador desta
ação foi o seguinte pensamento: ‘quantas crianças
gostariam de conhecer o
circo, porém, muitas vezes as condições de renda
das famílias não permitem’, pois na maioria dos
casos são mais de uma
criança na casa e acaba
ficando pesado no bolso.
Além do mais, ficamos

Zaqueu Bobato

ZAQUEU BOBATO

Os alunos da rede municipal, acima de três anos de idade, e alunos da APAE visitaram o circo
tanto tempo ame drontados com a pandemia,
portanto, ir ao circo e
sorrir é ao mesmo tempo
c o m e m o ra r a v i d a d o s
nossos alunos”, disse.
A ação envolveu um
amplo esforço dos profissionais da rede de en-

sino. Zaqueu aponta que
a equipe da Secretaria,
junto com os diretores
e professores das escolas e CMEIs, criaram um
cronograma diário. O
primeiro passo foi enviar
para cada responsável de
aluno um bilhete pedindo

a autorização para que
o filho pudesse ser conduzido até o circo. “Foi
emocionante a adesão
dos pais manifestando a
autorização”.
Na sequência, começou a mobilização do
t ra n s p o r t e p a r a p o d e r

ir buscar as turmas nas
escolas tanto do interior
como da cidade. Os motoristas do transporte
escolar foram parceiros
da ação. “Deu trabalho,
mas foi gratificante dem a i s ve r a a l e g r i a d o s
alunos que, muitos, pela
primeira vez tiveram a
oportunidade de conhecer um circo”, comenta
Bobato.
O se cretário explica
que optaram por não levar os alunos de berçário,
até os 3 anos de idade,
pois esta faixa de idade
exige muito cuidado. “O
barulho das apresentações poderia gerar medo,
choro nos pe queninos,
por isso levamos os alunos acima dos 3 anos de
idade. Foi lindo o envolvimento deles nas apresentações, tinha aluninhos
chorando de emoção de
conhecer o circo. Ações
simples como esta fazem
toda a diferença na vida
dos alunos proporcionando um vínculo, amor
e respeito com a escola”.
Para finalizar, Zaqueu
diz que o “circo é arte é
cultura, e a escola precisa proporcionar reflexão
sobre as manifestações
culturais e artísticas da
sociedade”.

ESPORTE

Teixeira Soares sedia fase regional
do 68º Jogos Escolares do Paraná
Ao todo, evento
reuniu mais de
1300 inscritos de
nove diferentes
municípios
De quinta-feira (27) a
segunda-feira (31) o município de Teixeira Soares foi
palco da fase regional do 68º
Jogos Escolares do Paraná.
O evento reuniu atletas e
professores de nove cidades
diferentes que totalizaram
cerca de 1300 inscritos.
De acordo com a vice-prefeita de Teixeira Soares,
Juliana Belinoski, receber
o evento na sua cidade foi
gratificante. “A gente vê nos
olhos dos atletas a motivação
para vir jogar, para defender
o seu município. Isso é muito
gratificante para todos nós”,
explica Juliana.
Ainda, a vice-prefeita
afirma que muito além do
incentivo ao esporte, a vinda de competidores de fora
contribui para a economia

Amanda Borges

AMANDA BORGES

Teixeira Soares recebeu atletas de nove diferentes municípios para o 68º Jogos Escolares do Paraná
municipal. “Isso acaba desenvolvendo o nosso comércio local, faz girar a
economia, já que as pessoas
vêm conhecer a nossa cidade, fazer turismo”, comenta.
Alyson Platini de Souza,
secretário de Esportes do
município, concorda com o
que Juliana pontuou, afirmando que“pessoas que

nem conheciam a nossa
cidade passam a conhecer
através dos jogos”.
Como também, ele afirma que muito além do desenvolvimento esportivo dos
estudantes, eventos como os
Jogos Escolares do Paraná
promovem outros aspectos.
“É importante não só para a
área esportiva, mas também

para a integração, a área
social, comercial, financeira
do nosso município, tudo
isso envolve e traz um benefício muito grande para a
nossa cidade”, contou Souza.
Marcelo Fabricio Chociai
Komar, chefe do Núcleo Regional de Educação de Irati,
marcou presença na cerimônia de abertura. “Onde

temos esporte temos a configuração do que é bom, do
que é saudável, do que é vida.
Depois do fim das medidas
restritivas da pandemia, ver
as pessoas se divertindo, sorrindo e celebrando o esporte,
não há nada que possa substituir essa alegria”, disse o
chefe do Núcleo.
RESULTADOS
A relação do resultado
das competições, bem como
atletas e escolas campeãs,
podem ser acessados pelo
site oficial do evento. Mirando a câmera do seu celular
para o QRCode abaixo, você
terá acesso a lista completa
das modalidades, estudantes, cidades, escolas e suas
respectivas colocações.
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Mais um para conta!
A cantora Ingrid Langner comemora a chegada dos seus
27 anos no sábado (04). Que seu caminho seja trilhado de
muito sucesso e conquistas!
Feliz aniversário!!!

7 aninhos do Arthur!
O pequeno comemorou na quinta-feira (02) a chegada de mais um aniversário. Que sua
vida seja repleta de aventuras e muitas realizações!
Filho de Thomaz e Suelen.

Está precisando
de dinheiro para
investir?

*Mulheres empresárias, tem ainda,
vantagens especiais!

É crédito de giro, é investimento?
A condição facilitada que
você precisa, a Aciai tem!

Idade nova!
O prefeito de Inácio Martins, Júnior Benato, completa
mais um ano de vida no domingo (05). O sucesso vem
para quem se faz merecedor de tal e você certamente é!
Parabéns!!!

A belissíma Tamara Zarpellon Freitas foi muito parabenizada na quarta-feira (01) pela
passagem do seu aniversário. Que você possa aproveitar a vida com muito entusiasmo
e alegria. Parabéns, felicidades!!! Na foto, acompanhada de seus filhos, Sofia e Pedro.

