
PROJETOS
Gestão Jorge 
Derbli investe 
cerca de R$ 74 mi
em obras

Cidades 12Cidades 05Cidades 04Cidades 04

INÁCIO MARTINS
14ª Festa 
do Pinhão 
começa nesta  
sexta (10)

ATENÇÃO PRIMÁRIA
Saúde de 
Teixeira Soares 
é destaque a 
nível estadual

RIO AZUL
Festival de 
Música está
com inscrições
abertas

SAÚDE
Dez novas 
UTI’s são 
implantadas em 
Prudentópolis

Cidades 13

Irati, 10 de Junho de 2022

SEXTA - FEIRA 

Ano 49

Nº 2754

R$ 4,00FOLHA
IRATI |  SEMPRE PRESENTE  |  folhadeirati.com.br

R
ep

ro
du

çã
o 

Fa
ce

bo
ok

GANHANDO O MUNDO

Três alunos da região ganham 
intercâmbio para Nova Zelândia

Cidades 09

Três alunos do Núcleo Regional de Educação de Irati, Fernanda Rymsza de Rio Azul, Gustavo Lopes de Rebouças e Larissa Barboza de Prudentópo-
lis foram selecionados na 2ª edição do programa “Ganhando o Mundo” do Governo do Estado.  O intercâmbio é ofertado gratuitamente e tem como 
critério as notas e frequências acima da média. Os estudantes vão embarcar para a Nova Zelândia. 
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A nossa região vai ganhar o mundo, isso 
porque três alunos do Núcleo Regional de 
Educação de Irati (NRE) foram selecionados 
no programa de intercâmbio “Ganhando o 
Mundo”, do Governo do Estado, e vão a para 
a Nova Zelândia. 

Larissa Paola Barboza do Colégio Esta-
dual Alberto de Carvalho, de Prudentópolis; 
Gustavo Lopes do Colégio Estadual Professor 
Júlio César, de Rebouças e Fernanda Rymsza 
do Colégio Estadual Dr. Chafic Cury, de Rio 
Azul, vão embarcar nesta nova etapa da vida 
educacional nos próximos meses. 

Os três foram selecionados e estão entre os 
100 do Paraná que vão para a Nova Zelândia 
dentro do programa, pelo desempenho em 
notas, acima da média, e frequência escolar 
igual ou superior a 85%. Todos engajados no 
conhecimento e agora terão duas  grandes 
oportunidades: estudar fora e aprender 
novas culturas. Tudo isso gratuitamente, cus-
teado pelo Governo do Estado que incentiva 
para que os alunos estudem cada vez mais. 

O programa consiste em proporcionar a 
experiência de intercâmbio para alunos do 
1º ano do Ensino Médio, de escolas públicas 
do estado, que é o caso dos três da região. 
Toda a documentação necessária, assim 
como o passaporte, é custeado pela Secreta-
ria de Educação e Esporte do Paraná (SEED) 

A máquina pública tem que fazer mais com menos

No último texto abordei a pesada carga tributária que os brasileiros são 
obrigados a suportar. Cerca de um terço das riquezas que o País produz só 
serve para o sustento da máquina pública, que gasta muito e devolve pouco 
ao povo. Infelizmente, quem está dentro desta estrutura não quer mudar o 
sistema, impondo à população e às empresas suas vontades. Isso sem falar 
no clientelismo, corporativismo, fisiologismo e na corrupção.

 Há as manobras políticas, o chamado toma-lá-dá-cá, para atender inte-
resses de poder. Não são poucas as pressões para ampliar o sistema e colocar 
mais gente em cargos privilegiados para trabalhar pela manutenção ou 
aumento dos gastos públicos. Há lobbies de servidores fortíssimos, sempre 
agindo para sustentar as benesses que o Estado concede ao funcionalismo. 

 Vez ou outra, os governos e os legislativos propõem o que classificam de 
reforma administrativa. Mas, ao invés de reduzir despesas, elas só aumen-
tam. É aquela história de que se muda alguma coisa para permanecer tudo 
como está, ou para piorar. Reformas paliativas já foram aprovadas e pro-
vadas, e o resultado não foi suficiente para tirar o fardo das costas do povo.  

 O aperfeiçoamento do Estado brasileiro – este monstrengo que abrange 
todas as instâncias do Executivo (federal, estadual e municipal), do Legislati-
vo (federal, estadual e municipal), do Ministério Público (federal e estadual) 
e do Judiciário – está sendo discutido há muitas décadas. Mas o saldo destas 
discussões é praticamente nulo.

A sensação que tenho é de que apenas a sociedade está convencida da 
necessidade de mudança da estrutura de governo e Estado. E não precisa ser 
nenhum especialista para observar que o gigantismo da máquina pública 
é insustentável. Além de grande, a estrutura pública tem um modelo de 
avaliação de desempenho bastante falho. 

 Grande parte daqueles que ingressam no serviço público, via concurso, 
acaba se tornando membro de uma casta de privilegiados que não gosta de 
ser confrontada e nem cobrada. Ao lado destes estão os que são conduzidos 
a cargos públicos por indicação política. A meritocracia, na maioria das 
vezes, passa longe das repartições e órgãos de Estado. O que se encontra é 
burocracia demais, eficiência de menos. 

Patrimonialista e cartorial
 A verdade é que o Estado brasileiro foi construído a partir de bases 

patrimonialistas e cartoriais. Patrimonialista porque mistura o público e o 
privado, assim como era nos antigos reinos da idade média, que conside-
ravam a sociedade como simples súditos que lhes deviam impostos, sem 
receber qualquer assistência e condições dignas de vida. Só os amigos do 
rei tinham privilégios.

 Cartorial porque se alimenta da cultura colonialista, cuja orientação 
era a de que as funções públicas, embora tidas como atividades de serviço 
à coletividade, eram utilizadas ou criadas para assegurar empregos e van-
tagens específicas a determinadas pessoas e grupos. O Estado cartorial é 
o alicerce da “política de clientela”, um aspecto que inegavelmente ainda 
permeia o conjunto do sistema estatal brasileiro.

 O termo Estado Cartorial é usado no Brasil desde a metade do século pas-
sado para exemplificar a diferença entre este sistema e o Estado Funcional. 
Neste contexto, as atividades públicas são orientadas para que o exercício 
de funções respeite princípios de racionalidade e critérios de eficiência. 
Esta é a maneira correta de atender as necessidades da sociedade e manter 
a estrutura do Estado.

 As diversas reformas administrativas que o Brasil experimentou nos 
últimos 70 anos não foram capazes de resolver a crise da burocracia brasi-
leira. As ações acontecem na medida em que há o risco de faltar recursos 
para sustentar os organismos estatais ou para suprir déficits fiscais. Ou 
seja, quando falta dinheiro para alimentar o apetite de quem se beneficia 
do sistema. 

 Várias propostas, poucas mudanças
Neste momento, temos pelo menos cinco proposições legislativas para 

alterar a estrutura estatal brasileira. Entidades de representação profissio-
nal e setorial, especialistas e políticos defendem uma reforma do Estado 
abrangente. Contudo, não há consenso sobre a extensão e como fazê-la. 
Peguemos um exemplo que está bem próximo. É Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) número 32, de setembro de 2020. Depois de ganhar 
holofotes, a iniciativa foi colocada sob um sono profundo na Câmara Federal. 

Além desta proposição, há outros projetos de lei no Congresso Nacional 
tratando do aprimoramento de metas e avaliações de desempenho dos 
servidores; da reestruturação das carreiras públicas; da modernização dos 
concursos públicos; e do fim dos salários que excedem o teto salarial imposto 
pela Constituição Federal. Acabar com os super salários, por exemplo, po-
deria gerar uma economia de R$ 2,7 bilhões por ano ao País.

 Tudo isso é importante para reorganizar este sistema perverso que 
é suportado pelos brasileiros. Mas a minha convicção é de que devemos 
ir além. O Brasil precisa discutir a existência de 440 empresas estatais, 
além de milhares de autarquias e fundações públicas, e porque há no País 
um contingente de 11 milhões de servidores públicos vinculados a órgãos 
federais, estaduais e municipais. 

 É preciso aprofundar a discussão sobre a necessidade de termos 513 
deputados federais, 81 senadores, mais de mil deputados estaduais e 58 mil 
vereadores. Precisamos saber se realmente é preciso manter quatro degraus 
da Justiça, além de tribunais especiais como o eleitoral, o trabalhista e o 
militar. As estruturas do Ministério Público, nos níveis federal e estadual, 
também precisam ser questionadas.

 Estes números revelam que somente reformas profundas na máquina 
administrativa poderão garantir maior controle e justiça social. Entendo que 
o Estado deve abandonar o papel de executor de atividades que não tenham 
relação direta com o bem-estar da população, como a saúde, a educação e 
a segurança pública. Ao mesmo tempo, devemos ampliar o controle social 
direto e a participação ativa da sociedade na gestão estatal.

 Precisamos, enfim, respeitar a Constituição Federal, que é a nossa carta 
de mandamentos e que no seu artigo 37 registra qual deve ser o espírito da 
administração pública. O texto constitucional diz que “qualquer dos Pode-
res da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
da eficiência”.

 Esses cinco conceitos deveriam servir de bússola para podermos en-
contrar um rumo certo para a gestão pública. Além daquilo que preconiza a 
Constituição, a sociedade brasileira precisa de uma estrutura de Estado pro-
dutiva, útil, responsável e honesta. A nós cabe seguir exigindo a evolução e a 
modernização da máquina estatal. Sempre é possível fazer mais com menos.

NEWTON BONIN

e os estudantes recebem uma bolsa de R$ 800 
mensais para atividades de lazer, os custos 
com moradia entre outros. Eles ficam na casa 
de famílias anfitriãs que acolhem os alunos no 
país de destino, estas recebem subsídio para 
abrigar os estudantes. 

Este é um programa com muitos benéficos 
aos estudantes que não têm essas oportunida-
des devido a situação financeiro, pois fazer um 
intercâmbio hoje em dia o custo é muito alto, 
assim, todos podem desfrutar dessa experi-
ência, além de terem mais chances quando 
forem prestar um vestibular, e esse esforço já 
vem muito tempo antes, com notas acima da 
média desde o 9º ano. 

Além deles, Gabriel Fogaça dos Santos, 
Jakeline Bialeski Solutchak e Ludmila Felema, 
também do NRE de Irati, estão no Canadá no 
mesmo programa do Governo, com várias 
atividades e curiosidades. Uma viagem única 
para um estudante do Ensino Médio.  

Ao retornar para o Brasil, eles serão embai-
xadores do programa e irão relatar a experiên-
cia no intercâmbio por meio de apresentações, 
palestras e outras atividades programadas 
pelos Núcleos Regionais e pela SEED, até a 
conclusão do Ensino Médio. É um momento 
importante e um marco na vida desses ado-
lescentes, que hoje são nota 10 e vão ganhar o 
mundo através da educação. 
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"R$ 74 mi"
Volume de obras re-

alizadas e sendo execu-
tados pela prefeitura 
de Irati

Preste atenção no 
que as pessoas te 
dizem com raiva. Elas 
estavam morrendo 
de vontade de te dizer 
isso faz tempo!

ROMULO ROCHA SILVA

UTI em Prud 
Começou a funcionar esta semana 10 novos leitos de UTI 

na Santa Casa de Prudentópolis. Os leitos foram abertos pela 
necessidade que o estado volta a ter em doenças respiratórias. 
Mas esta conquista, que signifi ca muito para o município, foi 
construída por várias mãos. O deputado Ademar Traiano, 
presidente da Assembleia ouviu o pedido do prefeito Osnei 
Stadler e atuou junto ao governo. Sandro Alex, que estava como 
secretário de Infraestrutura na época, também representou o 
município ouvindo o presidente da Câmara, Lucas Sanches, e 
o provedor Hermes, que tem ligação direta com a instituição. 
Por outro lado, vereadores e lideranças buscaram de forma de 
levantar a bandeira para que o governo Ratinho Junior ouvisse 
o clamor e atendesse a demanda. Enfi m, tarefa cumprida.

Para Estadual
O deputado federal do PSDB, Valdir Rossoni, se licenciou 

do cargo por 120 dias. Quem assumiu a vaga foi o narrador 
de rodeio Marco Brasil, fi liado ao PP. Marco é pré-candidato a 
deputado federal. Já Valdir Rossoni, que hora era candidato a 
deputado federal, hora era candidato a senador, sempre pelo 
PSDB, agora defi niu sua situação. Rossoni anunciou que será 
candidato a deputado estadual pela sigla que pertence. 

Conquistas
Rossoni enumera várias conquistas realizadas na região, 

principalmente quando era chefe de Gabinete do Governo Beto 
Richa. Uma delas foi a liberação de R$ 2.7 milhões para renova-
ção de equipamentos no parque de máquinas da prefeitura de 
Irati e liberação de R$ 500 mil para Santa Casa de Irati e outros 
R$ 500 mil para Santa Casa de Prudentópolis. Isso dentre ou-
tros tantos, como reserva fi nanceira a época para construção 
do Centro de Eventos construídos no CT Willy Laars. 

Emenda Rápida
O deputado Evandro Ro-

man (PP) conseguiu cravar 
uma emenda importante 
para a Santa Casa de Pru-
dentópolis. A pedido dos 
vereadores Maurício Bosak 
e Junior Pontarollo, Roman-
destinou uma emenda de 
R$ 750 mil à Santa Casa. 
Segundo o provedor Hermes 
Sanches, o valor será inves-
tido em equipamentos como 
monitores multiparamétri-
cos, camas, desfi briladores, 
carro de anestesia, focos 
auxiliares e demais equi-
pamentos, que melhoram o 
atendimento aos pacientes. 

Emenda Rápida
Evandro Roman con-

ta que assim que soube 
da necessidade por meio 
dos vereadores, ele fez um 
esforço extra para aten-
der o pedido. Segundo o 
parlamentar, os assuntos 
relacionados a saúde sem-
pre precisam de atenção 
especial, já que não espe-
ram. “Os vereadores estão 
sintonizados, conhecem a 
demanda, com isso, vamos 
equipando melhor o Hospi-
tal e damos mais conforto 
aos cidadãos de Prudentó-
polis”, disse o deputado ao 
liberar a emenda.

Ordem de 
Serviço

O prefeito Jorge Derbli 
dará, na próxima semana, 
mais algumas ordens de ser-
viço de obras estruturantes 
de Irati. Serão pavimenta-
ções no Bairro Lagoa e a con-
tinuidade das construções 
das ciclovias que estão sendo 
implantadas com recurso 
viabilizados junto ao Gover-
no do Estado pelo deputado 
Nelson Justus (UB). As ciclo-
vias são obras que melhoram 
a mobilidade urbana, prin-
cipalmente para as pessoas 
que utilizam da bicicleta para 
deslocamento. Os trechos 
que receberam as ciclovias 
são analisados devido ao 
tráfego. Ainda, o deputado 
diz que as bicicletas ganham 
cada vez mais espaço junto 
ao trânsito e devem receber a 
mesma atenção dos adminis-
tradores, como está fazendo 
o prefeito Derbli. 

O que será 
de Moro? 

O ex-juiz Sergio Moro, 
que queria ser candidato 
pelo estado de São Pau-
lo, voltará ao Paraná. Isso 
porque o TSE julgou que 
o domicílio eleitoral de 
Moro é no Paraná. Com 
isso, vem a grande dúvida: 
qual será o futuro político 
do ex-juiz? O que mais se 
especula é: Moro será can-
didato a deputado federal 
ou a Senador? O UB, partido 
em que Moro está fi liado, 
é dominado pela família 
Francischini. Frente a isso, 
qual o espaço que ele terá? 

Outra 
possibilidade
O mundo da política 

é cheio de reviravoltas. 
Com a defi nição de que o 
governador Ratinho Junior 
vai apoiar Bolsonaro para 
presidência, corre a possi-
bilidade de Ratinho fazer 
uma troca de vice e chamar 
Sergio Moro para assumir 
o posto. Isso encorpa ainda 
mais sua campanha. Moro 
tem apoio de uma grande 
massa de eleitores, muitas 
vezes silenciosa. E se for ao 
Senado, pode ser uma subs-
tituição interessante para 
nomes da política que não 
correspondem a vontade do 
eleitor paranaense.

Inaugura
O prefeito Junior Benato 

e o vice Klevinho inaugu-
ram neste domingo (12) o 
Centro de Eventos de Inácio 
Martins. Para o prefeito, é 
um dos grandes feitos da 
administração poder dar à 
população um local digno 
e confortável para as festas 
municipais e outros acon-
tecimentos. Os recursos 
foram via governo Ratinho 
Junior e deputado Artagão 
Junior.

Casas
O prefeito de Guami-

ranga, Marcelo Leite, con-
seguiu liberar junto a CEF 
o loteamento Pé da Serra, 
onde serão construídos, 
por meio da Caixa, aproxi-
madamente 40 residências 
com o aporte da COHAPAR. 
“É uma conquista impor-
tante recuperar um inves-
timento como este que para 
muitos estava perdido e, 
agora, vamos transformar 
em realidade”, afirmou o 
prefeito.

Dando Certo 
Outra forma para aten-

der o município, é a parceria 
que Benato fez com Hussein 
Bakri. O deputado viabiliza 
recurso para uma obra ou 
serviço e, em contrapartida, 
o prefeito entrega para co-
munidade serviços ou obras 
em outro setor. Um exemplo 
foi o transporte Universitá-
rio. Hussein colocou recur-
sos para o óleo diesel, para 
manutenção de estrada, e 
Benato colocou recursos para 
viabilizar o transporte dos 
alunos que estudam em Irati 
ou Guarapuava. Parceria que 
só faz o bem.

Zaqueu como 
Prefeito

O vice-prefeito Zaqueu 
Bobato, de Imbituva, assume 
nesta sexta (10), às 10 horas, a 
administração da Prefeitura 
por 20 dias. Segundo o pre-
feito Celso Kubaski, isso é um 
planejamento de mandato, 
que o vice assuma para se 
familiarizar com atos da ad-
ministração. Kubaski afi rma 
que tem total confi ança em 
Zaqueu e afi rma que este ato 
deverá ocorrer outras vezes 
durante o mandato. 

Sede Própria
O prefeito Moacir Szinvel-

ski assinou o projeto de Lei, 
que tramitará pela Câmara, 
em que será destinado o es-
paço próprio da Apae. Para a 
construção do prédio novo, 
foram viabilizados recursos-
municipais, bem como do 
Governo do Estado, por meio 
do deputado Hussein Bakri. 
O prédio recém construído 
será destinado para a Apae 
por cessão de uso, tão logo 
aprovado pela Câmara de 
Vereadores. 

A todo vapor
A secretária Jessica Custódio esteve na Câmara recen-

temente onde fez uma demonstração do setor de Obras do 
município. O relato, que veio seguido de fotos,arrancou 
elogios dos vereadores sobre o volume de obras que estão 
sendo executadas, que é o maior ocorrendo simultanea-
mente. São obras tanto no interior, como na zona urbana 
nos mais diversos setores da administração.  
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JAQUELINE LOPES 

A  P r e f e i t u ra  d e  R i o 
Azul já se prepara para 
as comemorações do ani-
versário de 104 anos do 
município, celebrado em 
14 de julho. No dia 25 de 
junho, acontece o Festi-
val de Música, que está 
com inscrições abertas. O 
evento também terá show 
n a c i o n a l  c o m  a  d u p l a 
Giba e Nando. 

As apresentações co-
meçarão a partir das 20h, 
no pavilhão da Igreja Sa-
grado Coração de Jesus. 
T e r á  u m a  b a n d a  p a r a 
a c o m p a n h a r  t o d o s  o s 
participantes; barraqui-
nhas com comidas típicas 
juninas,  além do show 
nacional. As inscrições já 
estão abertas e podem ser 
feitas na Casa da Cultura, 
até o dia 20 de junho. 

ANIVERSÁRIO 

Festival de Música vai iniciar 
comemorações dos 104 anos de Rio Azul  
Evento está com 
inscrições abertas e 
terá show nacional 
com Giba e Nando 

Podem participar ta-
lentos do município com 
música sertaneja e popu-
lar brasileira, acima de 
16 anos, e não há cate-
gorias. A premiação será 
do primeiro ao quinto 
colocado, de R$ 1500, R$ 
1000,           R$ 500, R$ 400, 
R$ 300 e R$ 200. 

“Estamos preparando 
uma grande festa para 
a população para come-
morar os 104 anos de Rio 
Azul. Esse festival será 
o primeiro e esperamos 
um grande público para 
celebrar com a gente”, co-
menta o prefeito Leandro 
Jasinski. 

Segundo a secretária 
de Cultura de Rio Azul, 
Adriana Rymsza, o evento 
inicia as festividades do 
aniversário do município, 
e a expectativa é gran-
de.  “Este será o primeiro 
evento em comemoração 
aos 104 anos de Rio Azul, 
nossa primeira festa. Terá 
o festival, show com Giba 
e Nando e as nossas atra-
ções municipais que todo 
mundo gosta de ver nos-

sos munícipes cantando”,  
observa Adriana.  

Para quem não conse-
guir acompanhar o festi-
val no local, a Prefeitura 
terá a live, transmitida 
pela página da adminis-
tração e Secretarias. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições são fei-

tas na Casa da Cultura, 
até  o  dia  20 de junho. 
É  n e c e s s á r i o  l e v a r  o s 
d o c u m e n t o s  p e s s o a i s , 
uma cópia da letra e o 
tom da música e ficará 
registrada para o dia da 
apresentação. 

MAIS EVENTOS 
A Prefeitura já  pre-

para uma vasta progra-
mação para o município 
no dia 17 de julho, pelo 
programa Minha Cidade 
é Massa, mas ainda não 
está definida. Porém a 
população já pode espe-
rar  uma grande festa. 
Além do festival, já está 
agendada para o dia 17 de 
julho a Corrida Rústica. 
Serão 5 km percorridos, 
as inscrições também já 
estão abertas.  R
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LETICIA H. PABIS

Teixeira Soares conquistou 
o 8º lugar no ranking do Para-
ná em melhor desempenho 
na Atenção Primária à Saúde 
(APS) assim como  186º no 
Brasil, na mesma categoria, 
no primeiro quadrimestre 
de 2022.

“Estamos muito felizes 
com o resultado, porque mos-
tra uma gestão e uma equipe 
que entendeu a política de 
saúde e desenvolve essa po-
lítica com excelência, então, 
quero exaltar o trabalho das 
equipes, a administração 
junto com o Leonardo Pepe, 
que monitoraram todos esses 
números, todos os enfermei-
ros, técnicos, médicos e agen-
tes comunitários, dentistas 
também fazem parte desse 
processo que levou Teixeira 
Soares ao oitavo lugar nesse 
ranking, no Paraná”, diz o 
Secretário de Saúde do mu-
nicípio, Amauri Klossowski

Mas não apenas a contri-
buição da equipe garantiu 

QUALIDADE

Teixeira Soares está entre as 10 cidades 
com melhor desempenho em APS
O desempenho 
registrado na 
avaliação determina 
o repasse de recursos 
financeiros para os 
municípios do Brasil

este lugar no ranking,a quan-
tidade de cadastros da popu-
lação e a oferta de serviços 
dentro da carteira de serviços 
feita pelo município também 
contam para determinar o 

posicionamento.
AVALIAÇÃO

O sistema de avaliação do 
Governo Federal analisa o 
desempenho das Unidades 
Básicas de Saúde, avaliando a 

qualidade da Atenção Primá-
ria à Saúde, de todo o Brasil. 
A avaliação é feita por meio 
de sete indicadores, que são: 
a cobertura vacinal; diabe-
tes; hipertensão; saúde da 
mulher, no ciclo patológico, 
que são os exames preventi-
vos, saúde bucal, pré-natal.A 
Atenção Primária à Saúde, 
também conhecida com APS, 
é o primeiro nível de atenção 
em saúde no Brasil. Ela é re-
alizada por um conjunto de 
ações que engloba a proteção 
e a promoção da saúde, como 
por exemplo o diagnóstico, 
o tratamento, a prevenção, a 
reabilitação e a manutenção 
da saúde. A APS é considerada 
a porta de entrada para o SUS, 
como um filtro que organiza e 
seleciona os serviços da rede 
de saúde pública brasileira.

Entre o conjunto de inicia-
tivas da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde (Saps) para 
cuidar da população está o 
Previne Brasil, que é um sis-
tema de financiamento da 

área da saúde para a Atenção 
Primária a Saúde, que foi 
instituído em 2019, mudando 
a forma de repasse das trans-
ferências para os municípios 
de todo o país, que passam 
a ser distribuídas com base 
em quatro critérios: capita-
ção ponderada, pagamento 
por desempenho, incentivo 
para ações estratégicas e In-
centivo financeiro com base 
em critério populacional.

Durante o ano, são reali-
zadas três avaliações, uma 
a cada quatro meses, que 
correspondem ao recurso 
que o município vai rece-
ber para a manutenção 
dos serviços na área da 
saúde. “O Brasil passa por 
uma crise muito grande, e 
na saúde não é diferente, 
os recursos são poucos e 
escassos e todo recurso é 
bem-vindo. Então, a forma 
da avaliação é a forma de 
repasse de recursos finan-
ceiros para o município.”, 
finaliza o secretário.
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Teixeira Soares conquistou 8º lugar no ranking do Paraná
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AMANDA BORGES

A tradicional 
F e s t a  d o 
Pinhão de 
Inácio Mar-
tins chega 

a sua 14ª edição. O evento 
irá ocorrer neste fim de 
semana, nos dias 10, 11 e 
12 de junho. A programa-
ção vai abranger festival 
de música, feira gastro-
nômica, com diversidade 
de pratos a base de pi-
nhão, e shows, incluindo 
a dupla Antony& Gabriel, 
conhecida nacionalmen-
te.

“Depois de dois anos 
de pandemia retornamos 
a fazer a Festa do Pinhão, 
uma das festas mais tra-
dicionais e maiores da 
região” disse o prefeito 
de Inácio Martins e pre-
s i d e n t e  d a  Am c e s p a r , 
Junior Benato.

O prefeito completou 
afirmando que a festivi-
dade é muito esperada, 
tendo em vista a quanti-
dade de público que pres-
tigia a Festa. De acordo 
com ele,  moradores de 
outros municípios, bem 
como de outros estados, 
fazem questão de visitar 
Inácio Martins durante 
os dias de realização do 
evento. 

“Estamos muito felizes 
com a volta das festivi-
dades no município, da 
Festa do Pinhão, que é 
muito aguardada em toda 
a nossa região e no estado 
do Paraná, inclusive, com 
o público vindo de fora de 
outros estados”, frisou 
Junior.

Os patrocinadores ofi-
ciais do evento são Serra 
Comunicação, Governo do 
Paraná, Copel, Sanepar, 
Sicredi e Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE).

ATRAÇÕES
Os atrativos da Festa 

do Pinhão já estão a todo 
vapor mesmo antes do 
início das festividades. 
Um exemplo disso  é  a 
sele ção da “Rainha do 
Pinhão”, tradicional con-
curso de beleza promovi-
do em todas as edições da 
festa. Para a escolha da 
mais bela candidata, no 
dia 28 de maio ocorreu o 
Baile da Rainha, que pre-
miu Evelyn Letícia como a 

CULTURA

14ª Festa do Pinhão ocorre neste
fim de semana em Inácio Martins
Programação
inicia na 
sexta-feira (10) 
e encerra no 
domingo (12)

primeira colocada.
A programação de sho-

ws também está reche-
ada.  Giba e Nando vão 
abrir as festividades na 
sexta-feira, a partir das 
23h;  Santo Fole  irá  se 
apresentar às 16h de sá-
bado; Sintonia Serrana 
e  União Fandangueira 
animarão a  matinê de 
domingo, às 12h; e, para 

encerrar o evento, a atra-
ção principal da Festa, a 
dupla Antony & Gabriel 
se apresenta no domingo, 
às 19h. 

Os 14 anos de realiza-
ção da festa são os mes-
m os do Sape canção,  o 
festival de música tra-
dicionalista do evento. 
A  atividade tem como 
objetivo preservar as ra-

ízes culturais da região, 
especialmente pela forte 
influência gaúcha. O fes-
tival ocorrerá nos dois 
dias iniciais do evento, 
sexta-feira (10),  a fase 
municipal, e sábado (11), 
a etapa regional, com iní-
cio as 20h nos dois dias. 
Ao todo, estão inscritos 19 
artistas para a fase muni-
cipal e 25 para a regional. 

Ainda, na programa-
ção também está previsto 
o Baile do Pinhão,  que 
será animado pelo Grupo 
Manotaço. O baile ocorre-
rá no sábado (11), a partir 
d a s  2 3 h .  O s  i n g r e s s o s 
são limitados, podem ser 
adquiridos pelo número 
(42) 99943-0589e custam 
R$ 50,00o individual e R$ 
180,00 a mesa. 
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KARINA LUDVICHAK, COM INFORMA-
ÇÕES DO RENOVA GUAMIRANGA 

O prefeito do município 
de Guamiranga, Marcelo 
Leite, recebeu, na última 
quinta-feira (2), a autori-
zação da Caixa Econômica 
Federal e da Construtora 
Itagiba, que ganhou o cha-
mamento, para nos próxi-
mos 15 a 20 dias dar início a 
construção das novas casas 
no loteamento Pé da Serra. 
O novo feito é uma parceria 
entre a Prefeitura com o 
Governo do Estado, junta-
mente com a Caixa Econô-
mica Federal. Serão cons-
truídas 42 novas moradias 
com o valor aproximado de 
R$ 5 milhões. Ainda, não 
existe uma data para que 
as obras sejam concluídas. 

As casas serão subsidia-
das por famílias através 
dos programas Verde e 
Amarelo e Casa Fácil da 
Caixa Econômica Federal. 
O valor pode variar de R$ 
11.000,00 a R$ 20.000,00 

HABITAÇÃO

42 novas moradias serão construídas no 
loteamento Pé da Serra em Guamiranga 
O valor aproximado 
das novas construções 
é de R$ 5 milhões, e 
serão subsidiadas 
por famílias através 
de dois programas 
da Caixa Econômica 
Federal

em parcelas que podem ir 
de R$ 240,00 a R$ 500,00. 
Os critérios para a aqui-
sição das casas serão de-
terminados pela própria 
Caixa Econômica Federal, 

e os valores podem variar 
de acordo com a renda fa-
miliar, número de filhos, 
entre outros.

Fernando Matias, que 
faz parte do planejamento 

do programa, ressalta a im-
portância do projeto para a 
população menos favoreci-
da de Guamiranga, “Existe 
uma carência de habitação 
no município, além desse 

projeto, estamos organi-
zando outro para construir 
casas para mais 50 famílias 
no loteamento Água Bran-
ca, que também pertence à 
Prefeitura. O projeto ainda 
está no papel, e por ser 
ano eleitoral demora um 
pouco mais para que seja 
colocado em prática. Essas 
novas moradias vão favo-
recer as famílias que mais 
precisam do município”, 
comentou.  

O projeto da construção 
das novas moradias estava 
parado há 8 anos, e poderá 
ser colocado em prática 
ainda em 2022, graças a 
parceria que disponibili-
zou o terreno, serviço de 
terraplanagem, galerias 
fluviais, e instalação de 
iluminação pública.  O 
prefeito Marcelo Leite des-
tacou a importância da 
parceria com o deputado 
estadual Alexandre Curi, 
que, juntos, viabilizaram o 
andamento deste projeto 
em conjunto com o Gover-
no do Estado do Paraná. 

DANIELA VALENGA 

Durante maio, mês que 
lembra o combate ao abuso e 
à exploração sexual de crian-
ças e adolescentes no Brasil, 
equipes que compõem a rede 
de enfrentamento às violên-
cias de Fernandes Pinheiro 
realizaram ações nas escolas 
municipais. O tema é traba-
lhado durante todo o ano 
no município, mas durante 
o maio laranja, o foco prin-
cipal das ações envolveram 
professores e alunos.

Entre os dias 09 e 30 de 
maio, foram realizadas ações 
pelas equipes da rede de en-
frentamento às violências 
com professores e funcioná-
rios das escolas municipais 
que promoveram refl exões 

REDE DE PROTEÇÃO

Fernandes Pinheiro promove ações de 
combate ao abuso e exploração infantil
Durante maio, 
ações aconteceram 
nas escolas 
do município, 
mas temática é 
trabalhada durante 
todo o ano

sobre o combate à explora-
ção e abuso sexual infantil. 

“Foram realizadas orien-
tações com os professores e 
funcionários a respeito do 
tema, através da sugestão 

de materiais, exposição do 
fluxograma de denúncia, 
entre outros”, cita a Secretá-
ria Municipal de Assistência 
Social, Elisangela Do Carmo 
Pires. 

Também foram realiza-
das contação de histórias 
alusivas ao tema para os 
estudantes, através do ôni-
bus biblioteca itinerante, 
realizada pela equipe da Se-

cretaria de Educação. No dia 
30 de maio, foi apresentado 
o teatro "Flavinha e Xodó 
Que segredo é esse?”. As 
ações artísticas possibilitam 
trabalhar o tema de uma 
forma desconstruída com 
as crianças e adolescentes.

“As intervenções têm o 
objetivo de incentivar dis-
cussões sobre as formas em 
que a violência se manifesta, 
seus sinais, como identifi car 
e quais encaminhamentos 
necessários”, explica a se-
cretária.

Em outros momentos 
ao longo do ano, o tema 
também é trabalhado pelo 
município. As equipes téc-
nicas do Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social (Cras) e Centro de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social 
(Creas) aborda o tema em 
grupos como Programa de 
Atenção Integral à Família 
(PAIF), Proteção e Atendi-
mento Especializado a Fa-
mílias e Indivíduos (PAEFI) 
e Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV).

Professores de Fernandes Pinheiro participaram de uma formação sobre a temática
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Na foto, projeto das novas casas do loteamento Pé da Serra no município de Guamiranga
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Alunos do Projeto Folha na Escola 
realizam atividade sobre queimadas
As atividades 
realizadas foram 
embasadas pela 
matéria disponível 
no impresso

ESTHER KREMER

Esther Kremer
Os alunos do 5º ano A, da 

Escola Municipal Maria Al-
ves Pontarolo, de Imbtiuva, 
realizaram uma atividade 
sobre o tema “queimadas”. 
A professora responsável 
pela turminha, Dircéia Klos-
ter Bobato, utilizou o jornal 
impresso com a matéria 
“Saiba o que são as queima-
das e a sua consequência ao 
Meio Ambiente” para cons-
cientizar as crianças sobre o 
perigo em torno do assunto. 

Sabemos como as quei-
madas são prejudiciais para 
o planeta e que no ano de 

Você sabia que es-
tamos comemorando 
a Semana do Meio Am-
biente? O dia oficial é 
05/06, mas a semana 
toda é destinada para 
os cuidados com a na-
tureza. Quer saber quais 
atitudes você poder ter 
para melhorar a saúde 
do planeta? Acesse a ca-
tegoria do Folha na Es-
cola, no site da Folha de 
Irati, e veja várias dicas 
sobre sustentabilidade.

2021 foram registrados 
cerca de 27 mil focos de in-
cêndios no Brasil, os alunos 
realizaram uma conversa 
sobre o tema fazendo a 
leitura da matéria e, assim, 
conseguiram embasamento 
para a aula. 

Após este momento, as 
crianças realizaram a ati-
vidade do caça-palavras, 
também disponível na pá-
gina do impresso e envol-
vendo o tema. Realizaram 
a produção de textos e, por 
fi m, como atividade artísti-
ca, coloriram a imagem do 
“Planeta Terra”, ofertada 
pela professora e desenha-
ram imagens sobre o Meio 
Ambiente que, juntos, for-
maram um cartaz.

Professora, mande a ati-
vidade da sua turminha 
para o e-mail jornalismo@
folhadeirati.com.br e apa-
reça na próxima edição do 
Folha na Escola.

RELATO DA 
PROFESSORA

DIRCÉIA KLOSTER BOBATO

As consequências das 
queimadas, de modo geral, 

são prejudiciais, tanto ao 
meio ambiente quanto à 
saúde humana. De forma 
direta, as queimadas ge-
ram destruição ambien-
tal  dos biomas e áreas 
que elas afetam, e elas 
também emitem gases 
poluentes e fumaça, que 
causam mal à saúde do ser 
humano, quando inalados 
imediatamente.

A principal consequên-
cia do desmatamento está 
atrelada ao desequilíbrio 
ambiental provocado pela 
perda da vegetação nativa. 

A remoção da vegetação 
provoca uma grande perda 
da biodiversidade assim 
como a perda do habitat de 
animais e plantas, e, ain-
da, impacta diretamente 
na elevação do número 
de espécies em extinção 
como também a erosão 
do solo: a retirada da ve-
getação também deixa o 
solo mais exposto à ação 
do Sol, dos ventos e das 

chuvas, o que pode desen-
cadear o seu processo de 
degradação.

Os trabalhos em sala de 
aula deram-se através de:

• Leitura e discussão 
do tema;

• Atividade no jornal 
(caça-palavras);

• Produção de texto;
• Atividade de arte, 

(colorir a imagem do “Pla-
neta Terra” e desenhar 
imagens sobre o  meio 
ambiente).

 Alunos do 5º ano A com as atividades que realizaram utilizando o jornal como fonte

Os estudantes realizaram uma roda de conversa para discutir o tema

Cartaz produzido pelos alunos como forma de conscientização Os alunos também fi zeram a atividade disponível no jornal impresso

Es
co

la
 M

un
ic

ip
al

 M
ar

ia
 A

lv
es

 P
on

ta
ro

lo

Es
co

la
 M

un
ic

ip
al

 M
ar

ia
 A

lv
es

 P
on

ta
ro

lo
Es

co
la

 M
un

ic
ip

al
 M

ar
ia

 A
lv

es
 P

on
ta

ro
lo

Es
co

la
 M

un
ic

ip
al

 M
ar

ia
 A

lv
es

 P
on

ta
ro

lo



Irati, 10 de Junho 2022 CIDADES 9FOLHA

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 panifi cadora, 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

ESTHER KREMER

Três alunos do Núcleo 
Regional de Educação de 
Irati (NRE) foram selecio-
nados no programa de in-
tercâmbio “Ganhando o 
Mundo”, do Governo do 
Estado, com destino para 
a Nova Zelândia.Os estu-
dantes selecionados são: 
Larissa Paola Barboza do 
Colégio Estadual Alberto de 
Carvalho, de Prudentópolis; 
Gustavo Lopes do Colégio 
Estadual Professor Júlio Cé-
sar, de Rebouças e Fernanda 
Rymsza do Colégio Estadual 
Dr. Chafi c Cury, de Rio Azul.

O programa consiste em 
proporcionar a experiência 
de intercâmbio para alunos 
do 1º ano do Ensino Médio, 

NOVA ZELÂNDIA 

Alunos da região são selecionados 
em programa de intercâmbio
Estudantes 
selecionados 
no programa 
“Ganhando o 
Mundo” vão para a 
Nova Zelândia 

“É uma oportunidade única e incrível, 
muitos não teriam essa condição, mas 
o programa proporciona uma nova 
visão de mundo” 

FERNANDA RYMSZA

“O programa é incrível, proporciona 
que as pessoas mais humildes possam 
ir para países de primeiro mundo. 
Quem se dedica aos estudos e leva a 
sério pode ter uma oportunidade como 
esta” 

 GUSTAVO LOPES

“É um programa que incentiva muito, 
a gente tem uma maior motivação, 
talvez até mais real para se dedicar. 
Ano passadoeu pensava em ganhar o 
intercâmbio, parecia algo mais real e 
me deu mais motivação para estudar” 

 LARISSA PAOLA BARBOZA GUSTAVO LOPES

de escolas públicas do esta-
do. Neste ano, o período da 
viagem será de três meses. 
Os discentes são seleciona-
dos pelo desempenho em 
notas, acima da média, e 
frequência escolar igual 
ou superior a 85%. As datas 
para o embarque ainda 
não estão completamente 
defi nidas.

A documentação e pas-
saporte é custeada pela 
Secretaria de Educação e 
Esporte do Paraná (SEED) e 
os estudantes recebem uma 

bolsa de R$800 mensais 
para atividades de lazer, os 
custos com moradia e etc, 
são fornecidos pelas famí-
lias anfi triãs que acolhem 
os alunos no país de destino, 
estas recebem subsídio para 
abrigar os estudantes. 

A aluna Larissa Paola 
Barboza, de Prudentópolis, 
explica que soube do pro-

grama quando estava no 
9º ano, pela professora de 
inglês do colégio, e que ela 
incentivou os alunos a estu-
dar para conseguir médias 
altas. A estudante relatou 
que suas notas foram 10 
em todos os trimestres e 
sua presença quase chegou 
a 100%.

“Meu objetivo é fazer 
medicina, mas eu também 
tinha em mente realizar 
meu maior sonho que era o 
intercâmbio e o programa 
me motivou a estudar. O 
ano passado, quando estava 
no 9º ano, foi o que mais me 
dediquei nos estudos em 
toda a minha vida”, disse. 

Em relação ao destino do 
intercâmbio, a estudante 
comenta que está se pre-
parando para o embarque, 
que sabe falar inglês e tem 
altas expectativas. “Eu acho 
que me preparei bastante 
assistindo fi lmes de pessoas 
que caem de paraquedas 
nos intercâmbios. Sei falar 
um pouco de inglês, fi z dois 
anos de curso, acho meu 
inglês bom. Estou ansiosa 
para conhecer uma nova 
cultura e conhecer pesso-
as”.

A  a l u n a  F e r n a n d a 
Rymsza, de Rio Azul, tam-
bém foi uma das selecio-
nadas e conta que soube 
do programa através da 
diretora do colégio e como 
as notas variavam de 9 a 
10 e tinha poucas faltas, se 
inscreveu com o intuito de 
ser uma das escolhidas. 

Fernanda diz que está 
ansiosa pela viagem e que 
toda a sua família está 
apoiando a ideia. “Eu estou 
muito feliz, é uma oportuni-
dade única e toda a minha 
família está feliz por mim, 
lógico que vai existir muita 

saudade, mas é uma oportu-
nidade incrível. Estou muita 
ansiosa e quero aproveitar 
tudo ao máximo”. 

Já o aluno Gustavo Lopes, 
de Rebouças, soube do in-
tercâmbio pela professora 
de inglês do colégio e que 
a mesma comentou sobre 
outro estudante, também 
de Rebouças, que está no 
Canadá, pelo mesmo pro-
grama. “Imaginei que pelas 
minhas notas eu passaria 
na pré-seleção, mas não 
imaginava ir até o fim”, 
disse. 

A média do estudante, 
somando todas as matérias 
do 9º ano, ficou em 99%, 
assim como, a sua presen-
ça. Gustavo explica que a 

rotina escolar começa bem 
cedo, visto que ele mora no 
interior de Rebouças e o seu 
colégio fi ca na área urbana 
do município, mas que não 
é um empecilho para a de-
dicação nos estudos.

Sobre as expectativas 
para a viagem, ele diz ser 
algo completamente dife-
rente, mas que está empol-
gado. “Será diferente, eu 
nunca sai do Brasil, então, 
será um choque de cultura. 

Eu já pesquisei muito sobre 
a Nova Zelândia, minhas 
expectativas estão bem al-
tas”, disse.

PROCESSO DE 
SELEÇÃO

Para ser selecionado, os 
alunos passaram por três 
etapas. A primeira consistia 
em estar apto a participar 
do programa pela inscrição 
que analisava as notas do 9º 
ano do Ensino Fundamental 
de cada discente. Na segun-
da etapa, foi selecionado o 
primeiro colocado de cada 
cidade, totalizando 399. 
Para a etapa final, foram 
selecionados apenas 100 so-
mando os critérios de notas 
e frequência.

Ao retornar para o Bra-
sil, os estudantes precisam 
cumprir algumas regras es-
tabelecidas pela SEED – Pr. 
Dentre elas, ser embaixador 
(a) do programa Ganhando o 
Mundo e relatara experiência 
no intercâmbio por meio de 
apresentações, palestras e ou-
tras atividades programadas 
pelos Núcleos Regionais de 
Educação(NREs) e pela SEED, 
até a conclusão do Ensino 
Médio.

Na foto, Fernanda Rymsza de Rio Azul; Gustavo Lopes de Rebouças e Larissa Paola Barboza de Prudentópolis
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A lavagem nasal é a melhor forma de
desentupir o nariz e controlar a renite
Aprenda como 
realizar essa faxina 
para, enfi m, respirar 
bem 

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

(42) 3422-5596

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Uma ótima forma na-
tural de desentupir o na-
riz consiste em fazer uma 
lavagem nasal com soro 
fi siológico a 0,9%. Para isso, 
pode-se utilizar um apare-
lho específi co, que pode ser 
comprado na farmácia, ou 
utilizar seringa sem agulha.

Esta técnica consiste em 
injetar soro no interior da 
narina e, depois, por força 
da gravidade, deixar que o 
soro saia pela outra narina, 
promovendo uma limpeza 
do catarro e aliviando a dor 
e o desconforto.

A técnica de lavagem na-
sal é excelente para eliminar 
as secreções das vias aéreas 
superiores no caso de uma 
gripe, mas também é uma 
boa forma de manter o nariz 
devidamente limpo, sendo 
útil para quem sofre de aler-
gias respiratórias, rinite ou 
sinusite, por exemplo.

PASSO A PASSO DA 
LAVAGEM NASAL COM 

SORO
Em adultos e crianças, 

esse procedimento deve ser 
realizado na pia do banhei-
ro, devendo-se seguir os 
seguintes passos:

• Encher a seringa 
com cerca de 5 a 10 mL de 
soro fi siológico;

• Durante o procedi-
mento deve-se abrir a boca e 

respirar também pela boca;
• Inclinar o corpo para 

frente e a cabeça ligeira-
mente para o lado;

• Posicionar a seringa 
na entrada de uma narina 
e pressionar até que o soro 
saia pela outra narina. Se 
for preciso deve-se ajustar o 
posicionamento da cabeça 
até que o soro entre por uma 
e saia pela outra narina.

É recomendado fazer 
essa limpeza de 3 a 4 vezes 
em cada narina, dependen-
do da necessidade. Além dis-
so, pode-se encher a seringa 
com mais quantidade de 
soro, já que será eliminado 
pela outra narina.

Para fi nalizar a lavagem 
nasal, deve-se assoar o na-
riz após o procedimento, 
para retirar o máximo de 
secreção possível. Se a pes-
soa encontrar alguma di-

ficuldade em realizar esse 
procedimento de pé, pode 
tentar fazê-lo deitado.

Em alternativa ao uso da 
seringa e do soro fi siológico, 
a lavagem nasal pode ser 
realizada com um pequeno 
dispositivo desenvolvido 
apenas para essa fi nalidade, 
chamado "irrigador nasal", 
que pode ser comprado em 
farmácias ou pela internet.

COMO FAZER A 
LAVAGEM NASAL NO 

BEBÊ
Para fazer a técnica cor-

retamente, deve-se colocar 
o bebê no colo, de frente 
para o espelho e segurar sua 
cabeça para que ele não vire 
e se machuque. Para iniciar 
a limpeza, deve-se colocar a 
seringa com cerca de 3 mL de 
soro fi siológico na narina do 
bebê e pressionar a seringa 
de forma rápida, para que 

o jato de soro entre numa 
narina e saia naturalmente 
pelo outra.

Quando a criança já está 
acostumada com a lavagem 
nasal não há necessidade de 
segurá-la, colocando apenas 
a seringa em sua narina e 
pressionado a seguir. Outras 
dicas para desentupir o nariz
OUTRAS DICAS PARA 
DESENTUPIR O NARIZ 

INCLUEM:
• Usar um umidifi ca-

dor ou vaporizador em cada 
cômodo da casa;

• Beber cerca de 1,5 
a 2 litros de água por dia, 
pois a água ajuda a diluir 
o muco;

• Colocar um traves-
seiro debaixo do colchão 
para manter a cabeça ele-
vada e facilitar a respira-
ção;

• Usar compressas 
quentes no rosto para ali-
viar o desconforto e abrir 
os seios nasais.

• Os remédios para 
desentupir o nariz só de-
vem ser utilizados sob 
orientação e prescrição 
médica.

São inúmeros os fatores que podem travar o entra e sai de ar, por este motivo, é recomendada a lavagem nasal 
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Na foto, o irrigador nasal
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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.

JAQUELINE LOPES 

Uma das obras paradas 
que foi finalizada e está 
em uso pela população é 
a do Centro Cultural do 
Guamirim. Em 2019, foi 
entregue o prédio novo para 
a comunidade que utiliza 
bastante o espaço. O local 
fi cou mais aconchegante e 
acessível para os moradores 
que têm um espaço para la-
zer e eventos no geral.

O Clube Guamirense, 
como é chamado, já tem 77 
anos de existência.  Antes, 
era de madeira e, com o 
tempo, o espaço foi deterio-
rando e acabou interditado. 
Desta forma, a comuni-
dade se uniu e foi atrás 
para conseguir recurso e 
fazer um novo prédio, que 
teve emenda do deputado 
federal Evandro Roman. O 
valor total de R$ 408.984,26 
previu repasse de R$ 300 
mil pela Caixa Econômica 
Federal, recurso de Roman, 
e contrapartida da Prefei-

PRESERVAÇÃO 

Centro Cultural é espaço que faltava na 
comunidade do Guamirim, em Irati
Novo prédio foi 
inaugurado em 
2019 e é bastante 
utilizado pelos 
moradores e escolas

tura. 
As tratativas para con-

seguir a obra começaram 
em 2014. Sidinei Marques 
explica que ele, Toninho 
Filipus, Sergio Stroparo e o 
Baixinho, foram atrás para 
conseguir o recurso, que foi 
viabilizado pelo deputado 
Roman. Apesar de ter a 
emenda, a construção co-
meçou, mas foi paralisada. 
Na primeira gestão do pre-
feito Jorge Derbli, a obra foi 
retomada e fi nalizada. 

Após a conclusão, o espa-
ço foi entregue a comunida-

de e começou a ser utiliza-
do, principalmente pelas 
escolas. São realizadas reu-
niões, aulas de Educação 
Física para dança e outras 
atividades.  Além disso, de 
acordo com Diogo Vnuk,  
é possível fazer qualquer 
evento, como casamento, 
aniversário, cursos, entre 
outras atividades, desde 
que não seja com fins lu-
crativos particular. Neste 
caso, somente a diretoria 
pode utilizar. 

Segundo Verônica Bar-
bosa Furmanowicz, dire-
tora da escola municipal 
do Guamirim, a escola não 
tem um espaço adequado 
para algumas ações, e o 
Clube passou a ser uma 
referência. “O Centro Cul-
tural veio agregar muito 

para gente, porque não 
tínhamos um espaço para 
fazer reunião com pais, 
apresentação dos alunos, 
projeto extra, fazer ensaios, 
não tínhamos local físico 
na comunidade. Utilizamos 

o Clube para essas ações e 
eventos”, disse. 

Para o deputado Evan-
dro Roman, o local mere-
cia um novo prédio. “Este 
novo espaço era um sonho 
da comunidade, e assumi 
um compromisso com os 
moradores de fazer com 
que a comunidade tivesse 
de volta o clube. Foi um 
recurso de R$ 300 mil que 
viabilizei para contribuir 
com o Guamirim”, observa 
o parlamentar. 

O prefeito Jorge Derbli 
também comenta sobre o 
prédio, que foi mais umas 
das obras paradas fi naliza-
das pela gestão. “Ficamos 
muito felizes em entregar 
essa obra entre tantas pa-
ralisadas que assumimos 
na administração. Com 
muito esforço, empenho 
do setor de obras, a Câmara 
nos ajudando, entregamos 
a comunidade o novo Cen-
tro Cultural do Guamirim”, 
comenta Derbli. 

 Emenda para o novo prédio do Clube foi viabilizada pelo deputado Evandro Roman

Novo prédio do Guamirim é bastante utilizado pela comunidade

Se
co

m

Se
co

m

"O Centro Cultural veio agregar 
muito para a escola"

VERÔNICA BARBOSA FURMANOWICZ
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O U T D O O R

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

JAQUELINE LOPES

De 2021 até agora, a Pre-
feitura de Irati investiu cerca 
de R$ 74 milhões em infra-
estrutura, saúde, educação 
esporte, em todas as áreas 
do município.  Neste valor, 
estão contempladas obras 
concluídas e as que ainda 
serão executadas, que estão 
com projetos viabilizados e 
aprovados tanto da esfera 
federal quanto estadual. 

Algumas das obras inclu-
sas neste valor devem marcar 
a gestão, como no CT Willy 
Laars. No local, foram inves-
tidos mais de R$ 12 milhões. 
De acordo com a secretária 
de Arquitetura, Engenharia 
e Urbanismo de Irati, Jéssica 
Custódio, o CT passará a ter 
várias finalidades após as 

1 ANO E MEIO

Prefeitura de Irati investe cerca de 
R$ 74 milhões em obras e projetos
Em todas as áreas 
há obras da gestão 
Jorge Derbli 

Cidade do Idoso está com obras avançadas, com 30% em execução, sendo construido no CT

Centro de Eventos será entregue no aniversário de Irati 

Complexo Gari tem uma área de 18 mil m² e está em construção

Obras de drenagem na Rua Munhoz da Rocha iniciaram em maio 

"R$ 74 milhões" 
Valor investido nos pro-

jetos e obras da prefeitura, 
concluídas e que ainda 
estão em execução

obras, como a Cidade do Idoso, 
que está com obras em ritmo 
acelerado com mais de 30% 
em execução, tem o Centro 
de Eventos, que está quase 
concluído e será entregue no 
aniversário de Irati, em julho. 
E o espaço também contará 
com a cobertura da pista de 
laço, que já foi licitada, e não 
será utilizada apenas para 
provas.

Outra obra que deve ser 

um marco na gestão é da re-
vitalização do Centro, que co-
meçou a ser executada no mês 
passado. Foram investidos                                                               
R$ 3 milhões, e com o desconto 
da empresa ganhadora da lici-
tação ficou em R$ 2,2 milhões, 
desta forma, a Prefeitura en-
viou um ofício solicitando que 
o restante do  valor retorne 
para que possam  fazer mais 
quadras. Além disso, em um 
investimento de R$ 1,2 mi-
lhão, a Rua Munhoz da Rocha 
também recebe a drenagem, 
que vai amenizar a situação 
dos alagamentos da área cen-
tral do município. “Este é um 
importante investimento do 
município. Os comerciantes 
precisavam de um incentivo 
para fomentação do comér-
cio”, observa Jéssica. 

Uma obra que vai resol-
ver o problema da geração 
de resíduos é a do Complexo 
Gari, que está em execução 
em uma área de mais de 18 

mil m², com seis barracões. 
A Prefeitura recebeu mais 
R$ 400 mil que será feito um 
novo barracão no local. No 
total, foram investidos mais 
de R$ 2 milhões.  “Não vejo na 
região, não ouvi falar de uma 
gestão que pensasse tanto na 
geração de resíduos como aqui 
em Irati”, disse Jéssica. 

Também há obras no setor 
de habitação, com o programa 
Nossa Casa. São R$ 3 milhões 
em casas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 
A Prefeitura já tem 40 resi-
dências licitadas e, segundo 
a secretária, o prefeito quer 
finalizar o ano com 100 casas 
concluídas e entregues. As 
nove primeiras estão sendo 
construídas no Conjunto Zar-
pelon. “Vai ser um importante 
investimento para Irati. Não 
vai ser construído em apenas 
um local, será distribuído con-
forme terrenos do município”, 
completa Jéssica. 

A gestão também se preo-
cupou em terminar as obras 
paradas, das 32 paralisadas 
quando iniciou o mandato, 
apenas uma está em processo 
para ser terminada, que é a 
do ginásio de esporte. Mas a 
equipe já trabalha para fina-
lizar a obra. 

A pasta de Arquitetura, 
Engenharia e Urbanismo 
trabalha com todos os setores, 
de acordo com Jéssica, são 
serviços que, muitas vezes, 
não aparecem, pois realizam 
a obra e outra Secretaria as-
sume. Além disso, dentro de 
uma obra tem mais de 10 
projetos contemplados, fazem 

fiscalização de construções, al-
varás, análises de documentos 
entre outros trabalhos. “Estou 
desde 2019 como servidora 
pública e assumi a pasta no 
ano passado com bastante 

responsabilidade. Mas fico 
muito orgulhosa em fazer 
parte disso”, conclui Jéssica. 

SAÚDE 
Na área da saúde também 

tiveram vários investimen-

tos, principalmente para 
reforma das unidades de 
saúde, como do Idelfonso 
Zanetti, Rio Bonito e da Vila 
São João. Além disso, estão 
vindo recursos de R$ 500 mil. 
Segundo Jéssica, o setor está 
consolidado, o que precisa é 
a manutenção. 

EDUCAÇÃO 
Educação também está 

com várias obras. Uma delas 
é da nova sede da Secretaria,  
uma obra parada que esta 
sendo finalizada. Além desta, 
o novo prédio da escola da 
Vila Nova está quase con-
cluído, e deve ser entregue 
no aniversário de Irati, em 
um investimento de mais 
de R$ 1,1 milhão. Também, 
a creche do Rio Bonito está 
em fase de acabamento e a 
do Dellegrave com as obras 
em andamento. 

ESPORTE 
O esporte também foi 

atendido neste valor com a 
construção da pista de skate, 
colocação do piso no Bata-

tão, além disso, há projetos 
para reforma da cabine de 
narração do Estádio Munici-
pal, troca de fiação elétrica, 
pintura e adequação dos ba-
nheiros com acessibilidade. 
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DANIELA VALENGA

A Santa Casa de Mise-
ricórdia de Prudentópolis 
iniciou os atendimentos em 
10 Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI), na quarta-feira, 
08 de junho. Para reforçar a 
estrutura dos novos leitos, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
enviou sete monitores com-
pletos e quatro ventiladores 
pulmonares para o muni-
cípio. O investimento para 
compra dos equipamentos é 
de cerca de R$420 mil.

“Após trabalhos constan-
tes, a tão sonhada UTI, uma 
conquista adquirida graças 
ao Governo Ratinho Júnior, 
pelo ex-Secretário de Saúde 
Beto Preto, Deputado Ademar 

SAÚDE

Santa Casa de Misericórdia de 
Prudentópolis inaugura 10 UTIs
Unidades de 
Terapia Intensiva 
irão atender o 
município e região

Prefeito Osnei Stadler, vice-prefeito Evaldo e vereadores em visita a uma das novas UTIs de Prudentópolis
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Traiano, Hospital Santa Casa, 
Sandro Alex e vereadores” 
disse o prefeito do município, 
Osnei Stadler.

“O início das atividades 
dos leitos de UTI é um grande 
avanço para a saúde pública, 
através do SUS, em nosso mu-
nicípio”, destaca o Secretário 
Municipal de Saúde, Marcelo 
Hohl Mazurechen. Ele aponta 
que a inauguração se soma 
ao avanço e reestruturação 
buscados pela gestão da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

O deputado estadual Ade-
mar Traiano recorda que a 
abertura das UTIs era um 

sonho do município. “É mais 
uma infraestrutura de saú-
de disponibilizada não só 
para Prudentópolis, mas para 
atender a microrregião como 
um todo”, ressalta.

Sandro Alex, deputado 
federal, também destaca que 
a conquista da instalação 
das UTIs é algo que estava no 
plano das gestões municipal, 
estadual e federal. “Tínhamos 
toda a cidade envolvida: Pre-
feitura, Câmara de Vereado-
res, as equipes dos hospitais e 
o Governo do Estado. E assim 
conseguimos destinar as 
UTIs e, hoje, elas já estão em 
funcionamento”, completa.

PARANÁ
Além dos novos leitos em 

Prudentópolis, a Secretaria de 
Estado da Saúde confirmou a 
abertura de 107 leitos, sendo 
64 Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) e 43 de enferma-
ria nas Macrorregiões Norte, 
Leste e Oeste.

Isso ocorre pelo aumen-
to na demanda em todo o 
Estado, ocasionados pela sa-
zonalidade de doenças respi-
ratórias, que se agravam em 
estações mais frias, além do 
atendimento de rotina dos 
traumas na área de urgência 
e emergência, que voltaram a 
crescer com o retorno da nor-
malidade após os períodos de 
isolamento provocados pela 
pandemia.

O investimento para a compra dos equipamentos foi de R$ 420 mil
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Prefeitura municipal de Rio Azul
Súmulas

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Concorrência pública  Nº.: 02/2022
O Prefeito Municipal de Rio Azul/PR, Leandro Jasinski, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação vigente, especialmente  pela Lei Federal 8.666/93 e 
posteriores alterações, resolve Adjudicar e Homologar a 
Concorrência nº.: 2/2022, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO 
DE VIA URBANA EM CBUQ, 4.296,06 M², INCLUINDO 
SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, 
BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E 
SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS 
E PLACA DE OBRA, cuja empresa vencedora: CONSTRU-
TORA TANGARÁ LTDA, empresa sediada na cidade de 
Irati/PR, inscrita no CNPJ.: 04.345.893/0001-68.
Valor global da Proposta Vencedora: R$ 1.060.052,85 (Um 
Milhão, Sessenta Mil e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e 
Cinco Centavos).

Rio Azul, 09 de junho de 2022
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços Nº.: 05/2022
O Prefeito Municipal de Rio Azul/PR, Leandro Jasinski, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação vigente, especialmente  pela Lei Federal 8.666/93 e 
posteriores alterações, resolve Adjudicar e Homologar a To-
mada de Preços nº.: 6/2022, cujo objeto é a Revitalização 
de Praça contendo: chafariz, quadra recreativa infantil com 
playground, lixeiras, luminárias, bancos, mesas de jogos, 
equipamento de ginástica, mastro. Revitalização de Praça 
com a execução de serviços preliminares, movimento de 
terra, fundações, estruturas, alvenaria e alambrado, instala-
ções elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimentos, 
impermeabilização, calçamento, paisagismo, equipamentos 
e demais itens e especificações constantes no projeto, 
cuja empresa vencedora: GRANEMANN E IASIAK LTDA, 
empresa sediada na RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 0 
CASA - CEP: 84130000 - BAIRRO: ROCIO I, Palmeira/PR,  
inscrita no CNPJ.: 27.843.431/0001-76.
Valor global da Proposta Vencedora: R$ 775.077,73 ( sete-
centos e setenta e cinco mil setenta e sete reais e setenta 
e três centavos).

Rio Azul, 09 de junho de 2022
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

AVISO DE RETOMADA DE CHAMADA PÚBLICA Nº 
02/2022
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que dará continui-
dade na Chamada Pública nº 02/2022, que tem por objeto 
a aquisição de gêneros alimentícios produzidos em regime 
de Agricultura Familiar, a serem utilizados para o preparo 
e distribuição da merenda escolar da Secretaria Municipal 
de Educação no ano letivo de 2022, conforme artigo 14 da 
Lei nº. 11.947 de 16 de junho de 2009. A sessão se dará 
no dia 14/06/2022, ás 13:30, na Prefeitura do Município 
de Rio Azul-PR, na Rua Guilherme Pereira, 482, Centro. 
A SESSÃO SERÁ TRANSMITIDA (AUDIO E VÍDEO) AO 
VIVO PELA INTERNET, PODENDO SER ACESSADA NO 
SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.rioazul.
pr.gov.br.
Rio Azul, 08 de junho de 2022.
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA nº 38/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e INTE-
GRAR TERAPIAS COMPLEMENTARES LTDA
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$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta 
reais) equivalendo a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor 
total da Ata de Registro de Preços nº 038/2022 
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 02/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Juliane Rodrigues De Souza Ceuchuk-  Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA nº 39/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e REA-
BILITARE FISIOTERAPIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acrésci-
mo do valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) 
equivalendo a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total 
da Ata de Registro de Preços nº 039/2022 
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 02/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Gabriel Fary -  Representante
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 55/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SEGURANÇA PRI-

VADA PARA EVENTOS MUNICIPAIS E MONITORAMENTO 
COM CONTROLADOR DE ACESSO DESARMADO, PARA 
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
E VIGILANCIA
CNPJ.: 18.461.088/0001-04
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 03 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0135/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MINOTAURO SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
E VIGILANCIA
CNPJ.: 18.461.088/0001-04
VALOR: R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
03/06/2022 à 02/06/2023.
ASSINATURA:  03/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANDERSON CARLOS JOSE DE DEUS
Representante

EXTRATO DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 02/2022
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA EM CBUQ, 
4.296,06 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, MO-
VIMENTO DE TERRA, BASE E SUB-BASE, REVESTIMEN-
TO, MEIO-FIO E SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS 
TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: CONTRUTORA TANGARA LTDA
CNPJ.: 04.345.893/0001-68
Embasamento Legal Art. 38, Inciso Vi, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 09 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  061/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONTRUTORA TANGARA LTDA
CNPJ.: 04.345.893/0001-68
VALOR: R$ 1.060.052,85 (Um Milhão, Sessenta Mil e Cin-
qüenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 09/06/2022 à 
05/11/2022.
ASSINATURA:  09/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)WALTER ALEXSANDRO SILVA
Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encon-
tra aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 67/2022, do tipo 
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para o 
dia 27 de maio de 2022, às 08H00min, cujo objeto é o RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINA-
ÇÃO PARA EVENTOS, através da plataforma eletrônica 
BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir das 07h 59 min do dia 27/06/2022 às 08hr 
00min do dia 27/06/2022, início da fase de lances às 08hrs 
30min do dia 27/06/2022. 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 10 de junho de 2022.

Rio Azul, 09 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encon-
tra aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 66/2022, do tipo 
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para 
o dia 23 de junho de 2022, às 08H00min, cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E 
PARCELADAS DE PNEUS, NOVOS PARA A FROTA MUNI-
CIPAL DE RIO AZUL, através da plataforma eletrônica BLL. 
O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá 
a partir das 13:00 h do dia 10/06/2022 às 07hr 59min do dia 
23/06/2022, início da fase de lances às 08:hrs 30min do dia 
23/06/2022. 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 10 de junho 
de 2022.

Rio Azul, 09 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 conhecimen-
to dos interessados, que se 
encontra aberto o Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 68/2022, 
do tipo MENOR PREÇO por 
item/lote, com data de aber-
tura para o dia 27 de junho 
de 2022, às 13H00min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO DE COLETÂNEA DE 
LIVROS PARADIDÁTICOS, 
através da plataforma 
eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir 
das 13 h do dia 27/06/2022 
às 12hr 59min do dia 
27/06/2022, início da fase 
de lances às 13hr 30min do 
dia 27/06/2022. O Edital e 
demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departa-
mento 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 ele-
trônicos http://www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao e https://
bll.org.br/ partir do dia 10 de 
junho de 2022.

Rio Azul, 09 de junho de 
2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 05/2022
OBJETO: REVITALIZAÇÃO 
DE PRAÇA CONTENDO: 
CHAFARIZ, QUADRA RE-
CREATIVA INFANTIL COM 
PLAYGROUND, LIXEIRAS, 
LUMINÁRIAS, BANCOS, 
MESAS DE JOGOS, EQUI-
PAMENTO DE GINÁSTICA, 
MASTRO. REVITALIZA-
ÇÃO DE PRAÇA COM A 
EXECUÇÃO DE SERVI-
ÇOS PRELIMINARES, 
MOVIMENTO DE TERRA, 
FUNDAÇÕES, ESTRUTU-
RAS, ALVENARIA E ALAM-
BRADO, INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, INSTALA-
ÇÕES HIDROSSANITÁ-
RIAS, REVESTIMENTOS, 
IMPERMEABILIZAÇÃO, 
CALÇAMENTO, PAISAGIS-
MO, EQUIPAMENTOS E 
DEMAIS ITENS E ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES 
NO PROJETO
CONTRATANTE: MUNICÍ-
PIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: GRANE-
MANN E IASIAK LTDA
CNPJ.: 27.843.431/0001-76
Embasamento Legal Art. 38, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 09 de junho de 
2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
062/2022
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GRANE-
MANN E IASIAK LTDA
CNPJ.: 27.843.431/0001-76
VALOR: R$ 775.077,73 (Se-
tecentos e Setenta e Cinco 
Mil e Setenta e Sete Reais e 
Setenta e Três Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 09/06/2022 
à 05/12/2022.
ASSINATURA:  09/06/2022
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SANDERSON JOSE 
IAISIAK
Representante

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

LUIZ MICHALCZESCZEN PRIMO- ME torna público que recebeu do Institu-
to Água e Terra, a Licença de Operação - LO, 

com validade de 27/08/2022, para FORNOS DE CARVÃO LINHA JESUINO 
MARCONDES- PRUDENTÓPOLIS .  

 
 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 

OPERAÇÃO 
 

LUIZ MICHALCZESCZEN PRIMO- ME torna público que irá requerer ao 
Instituto Água e Terra, 

a Renovação da Licença de Operação - RLO para FORNOS DE CARVÃO a 
ser implantada LINHA JESUINO MARCONDES- PRUDENTÓPOLIS.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

JOÃO WALDEMIR MENEGHINI torna público que recebeu do Instituto Água 
e Terra, a Licença de Operação - LO,  

com validade de 07/01/2023, para SUINOCULTURA PRUDENTÓPOLIS/PR .  
 

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 

JOÃO WALDEMIR MENEGHINI torna público que irá requerer ao Instituto 
Água e Terra, 

 a Licença Ambiental Simplificada para SUINOCULTURA a ser implantada 
LINHA PONTE ALTA- PRUDENTÓPOLIS/PR.
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ESTHER KREMER

A campanha para atuali-
zação de rebanhos começou 
no dia 1º de maio e vai até o 
dia 30 de junho. A recomen-
dação da Agência de Defe-
sa Agropecuária do Paraná 
(ADAPAR) é fazer a atualiza-
ção antes do prazo terminar, 
o produtor que não tiver o 
rebanho atualizado estará 
sujeito a multas. 

O rebanho pode ser decla-
rado pelo site www.adapar.
pr.gov.br ou presencialmente 
na unidade Adapar de Imbi-
tuva, nos sindicatos rurais 
ou nos escritórios munici-

AGROPECUÁRIA

ADAPAR de Imbituva reforça campanha 
para atualização de rebanhos até 30/06
O prazo para a 
atualizar o rebanho 
é até o dia 30 de 
junho

pais de Guamiranga e Ivaí. O 
produtor deve levar a relação 
dos animais divididos por 

espécie, sexo e idade. A atuali-
zação deve ser feita para bovi-
nos, búfalos, cabras, ovelhas, 

suínos, cavalos, jumentos, 
mulas, galinhas e peixes.

O engenheiro agrônomo 
e secretário de Agricultura e 
Pecuária de Imbituva, Tiago 
Castro, explica que o Paraná 
possui um rebanho de 8,8 
milhões de bovinos e búfalos, 
distribuídos em 171.723 explo-
rações pecuária. Em Imbitu-
va, as explorações pecuárias, 
em 2021, somaram 899, com 
9.512 bovinos.

Segundo Castro, o Paraná 
está se consolidando cada vez 
mais na produção agropecuá-
ria e, com o aumento da pro-
dutividade e do uso avançado 
da tecnologia nas lavouras, 
pomares e rebanhos, foi preci-
so organizar toda a produção 
para se inserir no mercado 
com qualidade suficiente e 
tornar o estado competitivo 
tanto no âmbito nacional, 
quanto internacional.

“Os ganhos em relação a 
atualização do rebanho, por 
parte dos produtores, mos-
tram a força da pecuária para-
naense, seja no desempenho 
e aptidão da bovinocultura 
de corte, na elevada genética 
e produção do rebanho bo-
vino de leite e pelo alto nível 
tecnológico da suinocultura 
e da avicultura industrial do 
Paraná”, comenta Tiago.

Ainda, o secretário en-
fatizou a importância de os 
produtores seguirem o prazo 
para realizar a atualização, 
pois há ganhos em outros se-
tores também. “Há ainda ga-
nhos indiretos, com a possibi-
lidade do aumento da receita 
com exportações nas cadeias 
de commodities como milho, 
soja, na cadeia de lácteos e isso 
poderá ampliar as vendas aos 
mercados externos com valor 
agregado”, fi naliza Tiago.
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AMANDA BORGES COM AEN

No dia 29 de junho, 
Mallet vai receber o pro-
grama “Cinema na Praça: 
Arte, cultura e diversão 
rodando o Paraná”. A ini-
ciativa é do Governo do 
Estado e busca democra-
tizar o acesso ao cinema. 
As duas exibições serão 
gratuitas e ocorrerão ao 
lado da rodoviária, às 19h 
e 21h. O filme exibido será 
“Patrulha Canina”, uma 
animação voltada para o 
público infantil. O evento 
pode comportar até 400 
pessoas.

O  p r o g ra m a  p r o p õ e 
levar diversão e cultura 
para diferentes cidades 
do Estado que não pos-
suem cinemas de rua nem 
em centros comerciais, 
através de um veículo 
equipado com os apetre-
chos necessários para a 
exibição cinematográfica. 

CULTURA

Mallet terá sessões gratuitas de cinema 
ao ar livre no final do mês de junho
Município irá 
receber o programa 
“Cinema na Praça”, 
promovido pelo 
Governo do Estado

Ao todo, serão 60 exibi-
ções por todo o Paraná. 

Para o governador Car-
los Massa Ratinho Junior, 
um dos objetivos da pro-
posta é descentralizar a 
cultura, proporcionando 
que uma parcela cada vez 
maior da população tenha 
acesso a este tipo de ativi-
dade. “O Cinema na Praça 
é  mais  uma iniciativa 
para levar cultura, arte e 
diversão para as cidades 
onde a população não tem 
essa estrutura. Movimen-

ta as cidades e mexe com 
as pessoas, especialmente 
com as crianças do Para-
ná”, afirmou.

De acordo com a Secre-
tária de Cultura e Turismo 
de Mallet, Maria Marga-
rete Grden Szinvelski, o 
objetivo citado por Rati-
nho está atendendo a um 
desejo da gestão. “Nosso 
objetivo é levar cultura 
e arte mais próximo da 
p o p u l a ç ã o , p r e c i s a m o s 
democratizar,permitir 
que todos tenham mo-

mentos de descontração, 
bons momentos, até por-
que passamos por situa-
ções difíceis com a pan-
demia”, afirmou a secre-
tária.

Ainda, Margarete co-
menta que nem sempre 
as gestões dos pequenos 
municípios conseguem 
realizar os eventos que so-
nham. Por isso, ela agra-
dece ao governador Rati-
nho por permitir, através 
do Cinema na Praça,  o 
acesso de todos a esse 

meio cultural.
“Eu tive a oportunida-

de de viver numa época 
que os cinemas eram co-
muns em nossas cida-
des pequenas. Todos os 
domingos, à noite, tinha 
sessão e não perdíamos 
uma. Hoje,  muitos não 
têm esta oportunidade, 
muitos nunca entraram 
numa sala de cinema, e 
esta será uma oportuni-
dade para imaginar e para 
também para relembrar”, 
comemorou a secretária.

O Cinema na Praça, é 
uma iniciativa do Gover-
no do Paraná com apoio 
da Renault do Brasil e da 
Motion Picture Associa-
tion – MPA. Durante a pan-
demia, o programa sofreu 
um intervalo por conta 
das medidas preventivas 
à  Covid-19,  mas agora 
retomou seu percurso 
itinerante.

ESTRUTURA
A tela para exibição 

do filme é um painel de 
LED, de 7,6 metros por 
2,5  metros,  levado por 
uma carreta até a praça 
da cidade, onde cerca de 
400 cadeiras completam 
a estrutura à espera da 
população.

O cinema itinerante funciona em um veículo equipado com os apetrechos necessários para a exibição
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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!

Conquista!
A redatora da Folha, Daniela Valenga, conquistou seu 

tão sonhado diploma em jornalismo. Ela, que já atua na 
área, certamente continuará colhendo os frutos de seu 

trabalho impecável! Parabéns e sucesso!

Agronegócio
A Folha de Irati estará realizando um grande evento 

com o palestrante especialista em agronegócio, Eugênio 
Stefanelo, que trará todo o seu conhecimento sobre o ce-
nário mundial. A noite será finalizada com um delicioso 

jantar. O ingresso terá o valor de R$70,00.

Sábado (04), 
foi dia da Lara 
assoprar sua 
primeira velinha. 
O tema escolhi-
do para a festa 
da pequena foi 
da fazendinha. 
Registro do fotó-
grafo Fernando 
Kovalski. Filha de 
William Mattoso 
Cumin e Jéssica 
Dayanne Bettes.
Feliz aniversário!

Rainha 
da festa!

A 14ª Festa 
do Pinhão, 
tradicional 
de Inácio 
Martins, 
elegeu como 
rainha a 
belíssima 
Evelyn Le-
tícia, de 19 
anos. Entre 
tantas can-
didatas, ela 
foi escolhi-
da pela sua 
beleza e ca-
risma para 
abrilhantar 
ainda mais 
a festa que 
movimenta 
o município 
neste final 
de semana.
Parabéns a 
ela que se 
fez digna do 
título!


