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1ª ExpoIrati vai mostrar 
potencial das empresas locais  

RIO AZULRIO AZUL
Serra do 
Pousinho recebe 
rebaixamento 
e readequação

ESPORTEESPORTE
Estão abertas as 
inscrições para 
Corrida Rústica 
da FENAFEP

IRATIIRATI
Prefeitura 
inaugura novo 
prédio da escola 
da Vila Nova 

RELIGIOSIDADERELIGIOSIDADE
Procissão de 
São Cristóvão 
reúne mais de 
3300 motoristas

A 1ª ExpoIrati acontece nos dias 04, 
05, 06 e 07 de agosto, e busca incenti-
var o comércio local e a agropecuária. 
Mais de 200 empresas vão participar 
da exposição, e haverá diversas atra-
ções para a população. Todos os dias do 
evento encerram com grandes shows 
nacionais gratuitos para o público. 
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Na próxima semana, vai acontecer uma 
grande festa para Irati e região. A 1ª ExpoIrati 
promete ser sucesso de público e de ativida-
des. São muitas atrações para os quatro dias 
de festa (04, 05, 06 e 07 de agosto), além das 
exposições das empresas do município, os 
shows nacionais devem agitar ainda mais 
este evento que tem tudo para dar certo. 

As empresas já se preparam para par-
ticipar. Já estão confirmados mais de 170 
estabelecimentos, mas a organização estima 
que cerca de 200 vão estar presentes com 
as exposições. A Prefeitura irá ceder toda 
a estrutura necessária aos participantes 
como água, luz, internet, e não houve custo 
de inscrição e também de espaço. Devido à 
grande procura, também foi aberto espaço 
para estabelecimentos de fora, que foi cobra-
do um valor para montarem seus stands e 
exporem seus produtos. Sempre valorizando 
as empresas de Irati. 

A ideia da Expo é boa, bem estruturada e 
por isso há grandes chances de se tornar uma 
festa tradicional no município. O prefeito 
Jorge Derbli quis algo voltado para que as em-
presas que já estão no município pudessem 
expor tudo o que têm, e, desta forma, mostrar 
o potencial e a força do município. Assim, 
com essa movimentação no comércio, mais 
vagas de emprego poderão ser ofertadas e 
mais pessoas serão contratadas. Esta é uma 
forma de fomentar ainda mais o comércio 
local. 

As exposições são de diversos setores com 

empresas agrícolas, veículos, motos, comer-
cial, universidades, etc. Um pouco de cada 
empresa de Irati estará presente mostrando 
o produto ou serviço. Além disso, haverá tam-
bém a parte agrícola, pois Irati é muito forte 
neste ramo e tem uma grande área rural, por 
isso, há uma programação especifica para os 
agricultores, com exposições de mais de 100 
animais, palestras e empresas agrícolas vão 
mostrar a tecnologia para ajudar ainda mais 
os agricultores no dia a dia. 

O Centro de Tradições Willy Laars já está 
sendo preparado para receber a ExpoIrati. 
Todos os espaços serão utilizados com expo-
sições e atividades para a população. Haverá 
rodeio country, velocross, área agro, palestras 
e workshops, esportes, entre outras atrações. 
Uma das grandes atrações que o público, 
principalmente o jovem, espera ansioso são 
os shows nacionais, que conta com Santo Fole, 
Thaeme e Thiago, Di Paulo e Paulino e João 
Neto e Frederico, que devem fechar cada dia 
do evento em grande estilo. 

Toda essa mobilização da Prefeitura para 
que a festa aconteça como planejada será 
um diferencial. Todas as Secretarias estão 
envolvidas e colaboram para que a ExpoIrati 
seja um marco para o município e fique por 
muitos anos, independente de prefeitos e li-
deranças políticas. É uma festa para benefício 
dos iratienses, para mostrar tudo de bom que o 
município tem a oferecer. A população de Irati 
merece uma festa como esta e, com certeza, 
será um sucesso. 

REJEIÇÃO, VÍRUS MORTAL 
A rejeição a candidato pode ser fatal. E o pleito deste ano 

mostra que os dois candidatos com mais chance de chegar ao 
segundo turno – Lula e Bolsonaro – têm altos índices de rejei-
ção, o petista em torno de 40% e o presidente perto de 60%. 
Pesquisa recente da Quaest.

Quando um candidato registra um índice de rejeição 
maior que a taxa de intenção de voto, é prudente providenciar 
a ambulância para entrar na UTI eleitoral. Caso contrário, 
morrerá nas primeiras semanas do 2º turno. A rejeição é uma 
predisposição negativa que o eleitor adquire e conserva em 
relação aos perfis.

Para compreendê-la, é compreender suas razões. A equa-
ção aceitação/ rejeição se fundamenta na reação emotiva de 
interesse/desinteresse, simpatia/antipatia, que Pavlov chama 
de reflexo de orientação. A rejeição tem uma intensidade que 
varia de candidato para candidato.

Em São Paulo, Paulo Maluf e Orestes Quércia são inseridos 
na moldura de alta rejeição, resultante do estigma de corrup-
ção com que foram brindados ao longo de décadas. Quércia, 
em 1990, foi amarrado ao conceito: “quebramos o Banespa, 
mas elegeremos o Luiz Antônio Fleury.” Frase que ele e o pró-
prio Fleury sempre negaram ter sido feita. Mas o lema pegou.

Maluf passou a administrar a rejeição depois de muito 
esforço. Tentou mudar comportamentos, tornou-se menos 
arrogante, deixou o nariz menos arrebitado, descendo-o para 
uma posição de humildade e começando a conversar humil-
demente com todos. Mas a voz anasalada o prendia na cadeia 
da antipatia.

Erros e rejeições de adversários contribuíram para atenu-
ar a predisposição negativa contra ele, purgando-se, então, 
por pecados de outros. “Ruim por ruim, vou votar em mim”, 
lema de Tiririca (PL-SP) para agarrar os eleitores. Em regiões 
administradas pela velha política, a rejeição a determinados 
candidatos se soma ao familismo. Em alguns Estados, sobre-
nomes tradicionais acabam saturando perfis.

Em quase todas as regiões, há altos índices de rejeição, 
comprovando que os eleitores, mais racionais e críticos, que-
rem passar uma borracha em domínios perpetuados. O voto, 
mesmo de maneira lenta, sobe do coração para a cabeça.

A rejeição pode ser atenuada, quando o candidato vai à 
fundo nas causas que corroem seu nome. Pesquisas qualitati-
vas indicam certos fatores: atitudes, jeito de encarar o eleitor, 
oportunismo, mandonismo, orgulho, vaidade, arrogância, des-
leixo, compra do voto, história política negativa, envolvimento 
em escândalos, ausência de boas propostas, descompromisso 
com demandas sociais.

Não se equaciona a rejeição da noite para o dia. Quando o 
candidato demonstra muita pressa para diminuí-la ou entra 
na malha do populismo, a atitude será percebida. Nesse caso, 
pode ocorrer bumerangue, a ação se voltando contra o popu-
lista.  Ganha força a predisposição contra ele.

Trabalhar com a verdade, eis um ponto-chave para diminuir 
a rejeição. O eleitor distingue factoides de fatos políticos, boas 
de más intenções, propostas sérias de coisas mirabolantes.

A rejeição de Luiz Inácio e Jair Bolsonaro tem causas conhe-
cidas. Lula leva consigo a imagem da divisão no País, pobres 
contra ricos, a luta de classes, Nós contra Eles. Por mais que 
tente escorregar, hoje, para chegar ao centro do corrimão, con-
tinua causando medo. O temor de que possa alterar as regras 
de nossa democracia. O petismo ainda não se livrou da carga 
pesada de ter erigido uma “catedral ética”, desmoronada com 
as águas da Operação Lava Jato.

Bolsonaro carrega a identidade da direita radical, ameaçan-
do se escudar nas forças armadas para assegurar o poder por 
anos a fio. O autoritarismo por ele encarnado se faz presente 
na expressão virulenta com que atira contra adversários, man-
chando a liturgia governamental e emporcalhando a imagem 
das instituições. Exemplo foi esse encontro com embaixadores, 
no Palácio da Alvorada, para escrachar as urnas eletrônicas e 
denunciar, sem provas, a fraude nas eleições brasileiras. São 
ações destemperadas para mobilizar as bases.

Menos de 70 dias para o pleito serão suficientes para di-
minuir a rejeição? Um terceiro nome poderia se viabilizar? O 
eleitor deixará de votar ou votará em branco caso não tenha 
opção? P.S. É possível o registro de abstenção, votos brancos e 
nulos ultrapassando a casa dos 30%. A conferir.
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"200"
A ExpoIrati preten-

de ser um evento que 
reúne um grande nú-
mero de empresas Ira-
tienses

“Um fanático 
é uma pessoa 
que não pode 
mudar de 
opinião e que 
não muda de 
assunto”

WISTON CHURCHILL

Convenção
Com pesquisas apon-

tando uma vitória no 1º 
turno, O PSD do Paraná 
irá ofi cializar, neste sába-
do (30), a candidatura do 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior à reelei-
ção ao Governo do Estado. 
No evento, que acontece 
no Expotrade Convention 
Center, em Pinhais, a partir 
das 10h, também serão for-
malizadas as candidaturas 
do partido à Assembleia 
Legislativa e Câmara dos 
Deputados.

Bancada
Iniciado por Eduardo 

Sciarra no Paraná, o PSD 
tem se consolidado como 
a maior força política no 
estado, detendo o comando 
de 141 prefeituras, mais de 
um terço do total de mu-
nicípios do estado, além 
de 55 vice-prefeitos e 659 
vereadores. Na região da 
Amcespar, seis prefeitos 
são do PSD. A legenda no 
Paraná também possui atu-
almente a maior bancada 
da ALEP, com 16 deputados 
estaduais, e seis deputados 
federais que defendem os 
interesses dos paranaenses 
em Brasília. 

Apoios 
Os partidos já têm nas 

convenções manifestado 
apoio à candidatura de Ra-
tinho Junior. Foi o caso do 
Progressita, liderado por 
Ricardo Barros. Por outro 
lato, o MDB de Anibeli foi 
quem confirmou apoio. 
Também, o União Brasil 
(UB), da família Francis-
quini e do Sergio Moro, já 
formalizaram apoio. No 
sábado (30) é a vez do Re-
publicanos. As convenções 
vão solidifi car este cenário 
que devem conduzir as 
eleições de estado em 1º 
turno. Resta saber como o 
Podemos vai se comportar. 

Confi rmada
Rafael Lucas, filho do 

ex-deputado, Felipe Lucas, 
confi rmou sua candidatura 
a deputado estadual pelo 
PSB. Rafael esta cotado en-
tre os mais votados entre 
os candidatos estaduais 
da legenda. Com um bom 
time liderado pelo pai Fe-
lipe Lucas, e proximidade 
ao governo, pretende fazer 
uma votação expressiva. 
Segundo o blog do Tupan, 
os nomes mais fortes da 
legenda são o de Luiz Corsi 
(ex-deputado estadual), 
Diego Xavier e o filho do 
ex-deputado Felipe Lucas, 
Rafael Lucas. Para con-
correr em 02 de outubro, 
a convenção do PSB ho-
mologou 24 nomes para 
federal, fi cando sete vagas 
em aberto; para estadual 
foram 36 concorrentes 
quando poderia lançar até 
54 candidatos. 

Ronaldão 
também

Outro que já confi rmou 
a candidatura é o vereador 
Ronaldão (PSDB). O gaú-
chão deve fazer dobrada 
com o ex-governador Beto 
Richa. Com o fi m das coli-
gações, os partidos têm de 
buscar votos nas bases e 
buscam candidatos inde-
pendentemente do número 
de votos, mas que ajudem a 
faze a legenda. O PSDB tem 
em sua base para estadual 
os candidatos e candidatas 
Mabel Canto e também o 
ex-secretário de Saúde, 
Michele Caputo, Cristina 
Silvestri e Felipe Passos. O 
PSDB deve, pelas contas, 
eleger três deputados es-
taduais. 

Foi confi rmado
O advogado Josué Hil-

gemberg confirmou sua 
candidatura ao cargo de 
deputado federal pelo MDB. 
Josué foi candidato a pre-
feito em Irati nas últimas 
eleições e engrossa as fi-
leiras do MDB do estado. 
Na convenção, também 
foi confirmado o apoio à 
reeleição de Ratinho Junior 
e o MDB indicou o Pessuti 
como candidato ao Senado 
pela legenda. Josué, atual-
mente, é expoente do par-
tido na região e pretende 
transformar isso em voto. 

Outros
No início das tratativas 

comentava-se que apenas 
Irati teria candidatos. Mas 
o cenário mudou, Pruden-
tópolis e Imbituva também 
estão na briga. Segundo 
consta, o vereador Ziqui-
nho (PSB), de Imbituva, 
deverá ser candidato a de-
putado estadual. Da mesma 
forma, Luciano Antonio 
também disputará uma 
vaga na Assembleia pelo 
PSDB. 

Pequenas
 candidaturas
Cabe ao eleitor decidir, 

mas com o fi nal da coliga-
ção para deputado estadual 
muitos partidos lançam 
pequenas candidaturas. 
São vereadores que, às ve-
zes, querem prospectar o 
nome ou algo do gênero, 
candidatos em si que não 
ultrapassam dos mil a mil 
e quinhentos votos. Essas 
candidaturas apenas de-
nigrem o posicionamento 
do município e dificulta 
o trabalho daquele que 
realmente traz recursos 
para a população. Diferente 
daqueles que, com proprie-
dade, brigam pela vaga que 
disputam. 

Confi rmou no Progressista
Evandro Roman, o deputado que mais viabilizou recursos 

para Irati nas últimas gestões, confi rmou sua candidatura pelo 
Progressistas. Deputado responsável pela pavimentação do 
Pinho de Baixo, Pirapó e Barra Mansa, já destinou verba para 
iniciar a pavimentação da Colônia ao Itapará. Roman está no rol 
dos mais votados do Progressista, segundo vazou informações 
do próprio partido, com defi nição da candidatura a deputado 
federal.

Por motivo 
de saúde

O ex-vereador Antonio 
Celso de Souza, o Xoxolo, 
que sairia candidato pelo 
PP declinou da disputa. Xo-
xolo, que apoia Roman,está 
em tratamento de saúde e 
por esse motivo declinou 
da disputa. Ele teria sido 
indicado para represen-
tar a região sudeste pelo 
Progressista. O motivo foi 
acatado pelo partido e ele 
não disputa para se dedicar 
ao tratamento. Nos basti-
dores, afi rmou que estará 
envolvido na organização 
da campanha.

Sucesso
O prefeito Marcelo Leite, de Guamiranga, está marcando 

seu espaço. A 19ª Festa do Agricultor foi um sucesso. Tanto 
as competições como o primeiro show nacional fi zeram com 
que a festa trouxesse um grande número de pessoas para o 
município. Ainda, políticos como Alexandre Curi, Leandre e 
Artagão estiveram na Festa prestigiando os guamiranguenses. 

Sandro e Marcelo
Quem apareceu, depois de um longo tempo, foi o ex-

-prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, irmão de Sandro 
Alex. Os dois estiveram juntos nas três festas de Irati, Rio Azul 
e Teixeira Soares. Sandro tem uma expressiva base na região. 
Dos 10 prefeitos da Amcespar, Sandro Alex é o principal can-
didato de sete. Já Marcelo Rangel, enquanto prefeito de Ponta 
Grossa, esteve muito pouco visitando a nossa região, mas agora 
retorna em campanha a deputado. Sandro deverá subir sua 
votação na região uma vez que foi secretário de Infra, e assinou 
vários convênios de obras importantes para os municípios. 
Mas ele está entrando em um terreno frágil que é a saúde, 
antes dominado pela deputada Leandre, para tentar beliscar 
uma veradinha de votos. Resta saber se os grupos que apoiam 
Sandro abrirão espaço também para Rangel. 

Despachando 
O prefeito Jorge Derbli está ligado no 220v. Isso os secretários 

que trabalham com ele são testemunhas. Tudo para transformar 
a 1ª ExpoIrati em um evento de sucesso. Prova disso é que ele 
continua despachando no CT Willy Laars. Até terminar a festa, 
o melhor local de achar o prefeito é no CT dando o ritmo da obra 
que está sendo transformado para recebe a ExpoIrati. 
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DANIELA VALENGA

A XI Festa Nacional do 
Feijão Preto (FENAFEP) de 
Prudentópolis, que acon-
tece entre os dias 12 e 14 
de agosto de 2022, tem 
diferentes modalidades 
esportivas abertas ao pú-
blico. Os moradores de 
Prudentópolis e visitantes 
podem participar ou assis-
tir a tradicional Corrida 
Rústica, passeio ciclístico 
e motocross.

Um dos destaques é 
a quarta edição da Cor-
rida Rústica FENAFEP, 
que ocorre no domingo, 
dia 14h, com largada às 
9h do Centro de Eventos 
Terra das Cachoeiras. O 
percurso é de 6,5 km. As 
categorias são feminina 
e masculina e também di-
vido entre idades: 16 a 29 
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 
anos e acima de 50 anos.

PRUDENTÓPOLIS

Tradicional Festa Nacional do Feijão 
Preto terá programação esportiva
Evento retorna 
após dois anos de 
pandemia nos dias 
12, 13 e 14 de agosto

A inscrição para a Cor-
rida Rústica pode ser fei-
ta na Secretaria de Es-
portes ou pelo telefone 
(42)99104-3879. Para re-
alizar a inscrição é ne-
cessário entregar 2 kg de 
alimentos não perecíveis. 
Os 100 primeiros inscri-
tos irão receber medalha. 
Também haverá uma pre-

miação geral com a en-
trega de troféus e valores 
em dinheiro para os cinco 
primeiros colocados.

“A atividade é uma for-
ma de incentivar a prática 
esportiva comunitária, 
além de levar lazer e pro-
mover qualidade de vida 
para a população”, destaca 
o prefeito Osnei Stadler.

Além da corrida rús-
tica, outras modalidades 

esportivas fazem parte da 
programação da FENAFEP. 
Já no primeiro dia da Fes-
ta, na sexta-feira (12), a 
partir das 13h, acontece o 
Desafio de Asfalto (Bike). 

No sábado (13), acon-
tece um passeio ciclístico 
a partir das 15h30min. 
No mesmo dia, a partir 
das 19h, e também no do-
mingo, a partir das 15h, o 
motocross ocupa a progra-
mação da FENAFEP.

FENAFEP
Após dois  anos sem 

edições por conta da pan-
demia, a Festa Nacional do 
Feijão Preto, reconhecida 
nacionalmente, retorna 
em sua 11ª edição. A FE-
NAFEP ocorre no Centro 
de Eventos Terra das Ca-
choeiras. Os três dias de 
festa tem na programação 
shows nacionais,  além 
de atividades esportivas, 
culturais e empresariais.

Um dos destaques da Festa do Feijão é a quarta edição da Corrida Rústica FENAFEP

 “A atividade é uma forma de incenti-
var a prática esportiva comunitária, 
além de levar lazer e promover quali-
dade de vida para a população”

 OSNEI STADLER

DANIELA VALENGA

A Prefeitura de Fernandes 
Pinheiro, por meio das Secre-
tarias de Agricultura e Meio 
Ambiente, abriu cadastro 
para o Programa Plantando 
o Futuro. O projeto distribui 
de forma gratuita mudas de 
eucalipto, pinus e erva mate 
para produtores do municí-
pio. O cadastro pode ser feito 
até o dia 20 de agosto.

Os produtores interes-
sados em receber as mudas 
devem ir até a Secretaria de 
Agricultura para demons-
trar o interesse. É necessário 
apresentar o Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) e compro-
vante de inscrição do Bloco de 
Produtor Rural (CADPRO) no 
momento do cadastro.

Para a Prefeitura, o Pro-
grama Plantando o Futuro 
tem resultados econômicos 

CAPACITAÇÃO

Fernandes Pinheiro abre cadastro 
para Programa Plantando o Futuro
Produtores podem 
receber mudas de 
eucalipto, pinus e 
erva mate de forma 
gratuita

e ambientais. “O Programa 
beneficia os pequenos produ-
tores de Fernandes Pinheiro, 
porque gera uma fonte de 
renda extra e ajuda na pre-
servação do Meio Ambiente”, 

destaca Luciele Aparecida 
Scheidt, diretora do departa-
mento responsável.

Eucalipto, pinus e erva 
mate são três das principais 
culturas de florestas planta-

das para comércio no Brasil. 
Somente a erva mate gera 
anualmente cerca de R$559,7 
milhões para o país, segundo 
a pesquisa da Produção da 
Extração Vegetal e da Silvi-
cultura (PEVS), realizada pelo 
IBGE.

PROGRAMA 
PLANTANDO O FUTURO

O Programa Plantando 
o Futuro foi criado através 
de uma lei municipal que 
autoriza o Poder Executivo a 
adquirir e distribuir gratuita-
mente mudas de plantas para 
os produtores de Fernandes 
Pinheiro. 

Desde 2006, o município 
realiza a entrega de mudas 
de pinus e eucalipto, e desde 
2017 também realiza a distri-
buição de erva-mate.

Em março deste ano, a 

Prefeitura entregou 30 mil 
mudas de erva mate para 
107 produtores locais. Em 
novembro de 2021, a prefei-
tura já havia entregado 14,5 
mil mudas de Pinus e 29 mil 
mudas de eucalipto, para 49 
produtores do município.

Programa Plantando o Futuro existe desde 2006 em Fernandes Pinheiro

“O Programa ben-
eficia os pequenos 
produtores de Fer-
nandes Pinheiro, 
porque gera uma 
fonte de renda 
extra e ajuda na 
preservação do 
Meio Ambiente”   

LUCIELE APARECIDA SCHEIDT
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AMANDA BORGES

Cerca de 3341 moto-
ristas levaram seus car-
ros, motos e caminhões 
para receber a tradicional 
“benção dos veículos” da 
Festa de São Cristóvão 
em Irati. O evento, pro-
m ov i d o  p e l a  P a r ó q u i a 
Nossa Senhora da Luz, 
chegou a sua 74ª edição e 
faz história no município. 
Mesmo após dois anos de 
pausa, a festa bateu re-
cordes de público durante 
as atividades, já que, em 
2019, 2991 veículos foram 
benzidos.

Tudo isso ocorreu na 
Rua 19 de Dezembro, du-
rante as mais de 4h de 
benção, que teve início 
às 09h30 e término às 
13h40. Os veículos come-
çaram a ser abençoados 

FÉ

Mais de 3300 veículos são abençoados 
durante a 74ª Festa de São Cristóvão
Em 2019, cerca de 
2991 automóveis 
e motocicletas 
compareceram a 
benção

no final da missa e início 
da procissão de São Cris-
tóvão, que percorreu 8km 
e 300m até retornar à ma-
triz Nossa Senhora da Luz. 
De acordo com um dos 
organizadores da benção, 
Vanderlei Kawa, este é o 
“terceiro ano deste tra-
jeto pelas ruas da cidade, 
aprovado pela população 
e motoristas”.

Além disso, a arrecada-

ção voluntária de fundos, 
que ocorre todos os anos, 
também superou o espe-
rado. Os motoristas que 
participam da bênção re-
cebem uma lembrança da 
festa e são convidados a 
contribuir com a quantia 
que sentirem que devem. 
Este ano, a boa vontade 
dos condutores resultou 
em R$ 9.098,30. O valor 
será destinado à Pastoral 

de Ações Sociais da paró-
quia.

Na nota divulgada pela 
organização da festa, a 
comissão agradece aos 
sacerdotes e  freis  que 
compareceram à Irati na 
data para colaborar com 
o evento, além de todos 
os leigos que se engajam 
todos os anos. Os organi-
zadores também demons-
tram gratidão aos patro-

cinadores e à imprensa. 
“Agradecimentos aos nos-
sos motoristas, agriculto-
res, motoqueiros e ciclis-
tas que participaram da 
celebração e procissão”, 
complementa a nota.  

ORGANIZAÇÃO
O evento só é possível 

graças à colaboração de 
várias pessoas e institui-
ções. Entre elas, a Paró-
quia Nossa Senhora da 
Luz que, além de ceder 
o espaço, também está 
por trás de toda a orga-
nização; os integrantes 
da Ordem Franciscana 
Secular (OFS) de Irati , 
em parceria com os Freis 
capuchinhos vindos de 
outras cidades do Paraná 
para colaborar com a ben-
ção;  a segurança da festa 
ficou sob responsabilida-
de da Polícia Militar de 
Irati, Corpo de Bombeiros, 
Departamento de Trân-
sito de Irati (IRATRAN) e 
Guarda Municipal. Além 
disso, a organização do 
evento trabalhou em par-
ceria com a Associação 
dos Municípios Centro do 
Sul do Paraná (Amcespar) 
e a Prefeitura Municipal.

A procissão percorreu 8km e 300m, partindo da Matriz Nossa Senhora da Luz
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VANDERLEI KAWA

O grupo de jovens da ma-
triz Nossa Senhora da Luz, os 
Jovens da Luz, se reuniram no 
sábado (16), no Centro Pasto-
ral, em um encontro cheio de 
emoções, recordações e mo-
mentos de confraternização 
para celebrarem os 15 anos de 
existência do grupo. Os jovens 
contaram com a presença do 
pároco padre Jorge e do padre 
Kleber, assessor da PJ da Dio-
cese de Ponta Grossa. 

Houve momentos de re-
cordações de casais que par-
ticiparam do nascimento do 
movimento, Loriane Fleicher, 
Dejane Slompo, Will e esposa, 
Susko e Lucíola, que deram 
seus testemunhos da alegria 
de reiniciarem o novo grupo 
de jovens depois de muitos 
anos em que último movi-
mento dos vagalumes esteve 
adormecido e de ter viven-
ciado, na Paróquia Nossa Se-
nhora da Luz, por  50 anos de 
atividades com três gerações 
de jovens sempre atuantes na 
paróquia e sociedade de Irati. 

Foi lembrado de frei Jaime 
Manfrin em sua visita no 

RELIGIOSIDADE

Jovens da Luz celebram 15 anos e lançam 
a cápsula do tempo -2022 a 2037
Encontro aconteceu 
na matriz Nossa 
Senhora da Luz e 
reuniu também 
várias pessoas que 
já passaram pelo 
grupo 

início do movimento Jovens 
da Luz, quando ele disse que 
a luz dos vagalumes continua 
acesa no coração dos jovens. 
“Onde houver um vagalume 
não haverá trevas”, esse lema 
do grupo de jovens vagalumes 
foi lembrado pelo membro da 
Pascom e liderança da Paró-
quia e Capela São Francisco 
de Assis. 

O franciscano e eterno 
vagalume, Vanderlei Kawa, 
representando a 2ª geração 
dos jovens, foi convidado pelos 
coordenadores dos Jovens da 
Luz, para recordar a experi-
ência de viver o seu tempo 
de juventude junto ao grupo 
nos anos 70, 80 e 90. Kawa re-
cordou os grandes encontros 
reunindo os jovens, naquela 
época os freis acompanhavam 
as reuniões com espiritualiza-

ção, adorações do amanhecer, 
reuniões festivas com teatros, 
as festas juninas e festivais 
de quadrilhas nas Paróquias 
e capelas. A participação dos 
jovens nos carnavais, nas cam-
panhas do agasalho, procis-
sões de Corpus Christi, Sexta-
-feira Santa, participação da 
criação do Teatro da Paixão 
de Cristo. 

Ainda, lembrou das gran-
des gincanas em que os va-
galumes amanheciam pes-
quisando e cumprindo as 
tarefas dos organizadores. 
As gincanas movimentavam 
a cidade toda de Irati com a 
correria junto as famílias, 
que eram envolvidas durante 
semanas. Vanderlei lembrou 
momentos de namoros dos 
jovens, muitos casais de hoje 
saíram do grupo, ele próprio 

deu seu testemunho de en-
contrar sua esposa no grupo 
de jovens, muitos casais ainda 
hoje atuam nas pastorais da 
paróquia e capelas de Irati. 
Lembrou que, naquele tempo, 
se reuniam nos colégios, no 
cinema da cidade, nos bailes 
e também nos saraus, faziam 
serenatas aos aniversarian-
tes e casais das famílias dos 
jovens. 

Os vagalumes foram os 
fundadores do Fimusa, festi-
val de música sacra, onde reu-
niam jovens de todo Paraná 
e até de São Paulo. Os jovens 
também participavam de tor-
neios esportivos, foram cam-
pões de vários torneios com 
times de futebol campo, salão, 
vôlei, tênis de mesa, muitos 
atletas participavam dessas 
atividades. Os vagalumes, na 

época, acompanhavam outros 
movimentos das capelas, par-
ticipavam dos Treinamento de 
Lideranças Cristãs (TLCS), em 
Ponta Grossa, participavam 
da pastoral da juventude da 
diocese. Contribuíam com 
visitas,palestras, brincadei-
ras e formação religiosa para 
outros grupos de jovens das 
capelas.

Finalizando a noite do en-
contro, alguns membros se 
despediram do grupo, pois 
irão seguir o caminho de estu-
dos, cursar faculdade fora de 
Irati, lembrando que o grupo 
de jovens é uma roda viva de 
vida, cada jovem vivendo seu 
tempo, crescendo na espiri-
tualidade cristã, buscando 
crescer e amadurecer nos 
ensinamentos do Santo Evan-
gelho e Luz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Como tarefa final, os jo-
vens e participantes rece-
beram uma folha para que 
escrevessem o que imagi-
navam ser num futuro pró-
ximo–foi proposto que na 
primeira parte falasse sobre o 
presente e na segunda sobre o 
futuro.  As escritas dos jovens 
foram coletadas e guardadas 
numa cápsula do tempo e que 
será aberta somente no ano 
de2037, belíssima iniciativa. 
No final, os jovens e presen-
tes receberam a bênçãos dos 
padres Jorge e Kelber.  “Aos 
nossos jovens da luz e aos 
jovens do futuro. Bênçãos de 
Deus e muita luz de Cristo em 
suas vidas”. Paz e Bem. 

Grupo Jovens da Luz se reuniram em um encontro cheio de emoções e recordações
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ESTHER KREMER

O município de Imbituva 
está em fase de implanta-
ção do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). 
O objetivo é reorganizar 
as políticas da assistência 
social, desta forma, ofer-
tando para a população os 
serviços básicos e especiais 
da proteção social.

Segundo a secretária de 

CONQUISTA

Assistência Social de Imbituva está 
em fase de implantação do SUAS
O Sistema Único 
de Assistência 
Social vai melhorar 
a prestação dos 
serviços, benefícios, 
programas e 
projetos do 
município

Assistência Social do mu-
nicípio, Cleide Kubaski, o 

projeto de lei já está pronto, 
o próximo passo é a delibe-

ração no Conselho Muni-
cipal de Assistência Social 
(CMAS) e depois será en-
caminhado para análise e 
revisão jurídica, a fim de 
que possa ser enviada à 
Câmara de Vereadores para 
aprovação.

“Esperamos que até o fim 
deste ano, já tenhamos a lei 
sancionado. Isso vai bene-
ficiar todos os munícipes, 
pois vamos ter mais autono-
mia enquanto instituição, 
para poder cuidar melhor 
da nossa população”, disse 
a secretária.

O SUAS prevê, em lei, 
que a Assistência Social 
deve ter autonomia político-
-administrativa, com um 
sistema descentralizado e 
participativo, melhorando 
os recursos materiais, além 
de possibilitar a prestação 
dos serviços, benefícios, 
programas e projetos da As-

sistência Social com melhor 
qualidade à população

Segundo Cleide, será um 
marco para a cidade e para a 
gestão. “A regulamentação 
do SUAS Imbituva repre-
senta para o município uma 
conquista histórica e é a 
garantia de continuidade 
dos serviços da política de 
assistência social”, explica. 

“A Regulamen-
tação do SUAS 
Imbituva
representa para 
o município 
uma conquista 
histórica. É uma 
conquista para a 
nossa população” 

CLEIDE KUBASKI

LETICIA H. PABIS

Na segunda-feira (25), 
ocorreu o retorno das au-
las no município para o 
segundo semestre do ano 
letivo de 2022. Os alunos 
do 5º ano B da Escola Mu-
nicipal Madre Rosa Rosa-
to, ao serem questionados 
pela professora Kelly Re-
gina Camargo sobre como 
passaram o recesso de 
inverno, destacaram em 
suas respostas as festivi-
dades do aniversário de 
105 anos do município de 
Teixeira Soares.

Por meio das respostas 
dos alunos, com a inten-
ção de promover o conhe-
cimento de textos infor-
mativos, a professora de-
senvolveu uma atividade 
diferente: A confecção de 

TEIXEIRA SOARES

Professora realiza atividade especial 
para trabalhar o texto informativo
Kelly Regina 
Camargo desenvolveu 
um projeto 
para incentivar 
o aprendizado 
e consumo de 
informação

um Jornal Especial sobre 
o aniversário de Teixeira 
Soares tendo como foco 
principal a realização da 
8ª ExpoTexas, que acon-
teceu entre os dias 14 e 17 
de julho.

A pesquisa para a con-
fecção do material,  foi 
feita por meio do jornal 
Teixeira Soares 105 Anos: 
é para frente que se anda, 
um suplemento especial 
da Folha de Irati.

Ao utilizar a ferramen-
ta jornal, que possibilita o 
conhecimento do texto in-
formativo e que ajuda na 
percepção de fatos, além 
de comunicar notícias do 
município e região, Kelly 
relata que foi despertado 
um novo olhar dos estu-
dantes, pois os mesmos 
desenvolveram a vontade 
de saber além da notícia e 
perceber que existem di-
versos assuntos e pontos 

de vistas diferentes.
“Trabalhar com o texto 

informativo que trazia 
notícias do nosso muni-
cípio, mostrou interesse 
e  curiosidade dos alu-
nos,  as quais pudemos 
d i a l o g a r  t r o c a n d o  ex -
periências vivenciadas 
n a s  c o m e m o ra ç õ e s  d e 
Teixeira Soares”, disse a 
professora.

Ao finalizar a pesqui-
sa,  os alunos puderam 

confeccionar seu próprio 
Jornal Especial, trazendo 
como manchete princi-
pal a ExpoTexas de 2022. 
Os educandos relataram 
o  q u e  m a i s  c h a m o u  a 
atenção de cada um, re-
latando também como foi 
importante a realização 
do evento para o cresci-
mento econômico e social 
de Teixeira Soares.

“Trabalhando com o 
t e m a  ‘ j o r n a l ’  e u  p u d e 
observar o quanto o alu-
no se envolve em uma-
e x p e r i ê n c i a  e m  q u e  o 
processo de construção 
está integrado às práticas 
vividas, e esta foi a in-
tenção, trabalhar de uma 
forma lúdica com um re-
curso excelente, que foi o 
jornal. Então, pensando 
nesse envolvimento do 
aluno, eles puderam ex-
por suas experiências, e 
foi muito gratificante, o 
resultado foi excelente, 
c o m  e l e s  f a z e n d o  s e u 
próprio jornal pude ver a 
criatividade que as crian-
ças colocaram no projeto. 
É um recurso que eu que-
ro continuar trabalhando 
com eles.”, finaliza Kelly.

O Jornal Especial foi uma forma de trabalhar o interesse dos alunos no assunto discutido em sala de aula
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JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Rio Azul, 
em parceria com a Patrulha 
Rural, realizou o rebaixamen-
to da serra na comunidade do 
Pousinho. Este é um pedido 
antigo da população e vai 
melhorar a trafegabilidade e 
a visibilidade dos motoristas, 
dando mais segurança. A 
estrada que liga as comuni-
dades do Pousinho a Marumbi 
dos Ribeiros também recebeu 
a readequação e alargamento. 

O trabalho foi feito quan-
do o maquinário da Patru-
lha Rural estava na estrada 
realizando as melhorias, foi 
aproveitado o momento e 
feito esse rebaixamento. A 
via é de importante ligação 
para Inácio Martins e Irati, e 
vai melhorar o tráfego para 
as comunidades, onde passa 
vários caminhões e ônibus 
escolar. 

Este era uma reivindica-
ção antiga das comunidades 
agora a Prefeitura faz essa 
melhoria. “Estamos chegando 
nessa região com os trabalhos 

RIO AZUL 

Prefeitura e Patrulha Rural realizam 
rebaixamento da serra no Pousinho
Obra vai melhorar 
a trafegabilidade e 
dar visibilidades aos 
motoristas

da Patrulha e aproveitamos 
para fazer esse rebaixamento, 
que é um pedido antigo, de 
muitos anos, da população 
que necessita de passar por 
esse trajeto. Com certeza a 
serra vai ficar muito boa ten-
do esse rebaixamento e quem 
agradece são aqueles que vão 
passar a transitar por essa 
estrada”, comenta o prefeito 
de Rio Azul, Leandro Jasisnki.  

A Patrulha Rural está no 
município há cerca de dois 

meses e é um convênio com o 
Governo do Estado, através do 
Conder/Amcespar, e, segun-
do o secretário de Finanças 
da Prefeitura de Rio Azul, 
Irineu Gapinski, as despesa,  
logística de funcionamento, 
funcionários terceirizados, 
toda a estrutura de manuten-
ção das máquinas, óleo diesel, 
peças, estrutura para os fun-
cionários, sai do recurso livre 
da Prefeitura, mas é um valor 
investido que traz resultados. 

Para o prefeito Jasinski, 
vale cada centavo gasto. “É 
uma estrada que está sendo 

transformada, valorizan-
do, assim, as comunidades 
com uma logística melhor 
e tráfego adequado. O in-
vestimento vale a pena, e a 
qualidade da readequação 
vai durar por muito tempo”, 
afirma Leandro. 

Jair Boni, vice-prefeito 
de Rio Azul, concorda com 
o prefeito sobre essas me-
lhorias e diz que este foi 
mais um desafio da gestão. 
“É mais uma readequação 
dessa estrada, uma reivin-
dicação de muito tempo de 
toda a população que passa 
por essa estrada, onde a 
gente teve que amansar 
essa subida, que era um 
topo muito grande. Este foi 
mais um desafio da nossa 
gestão, Leandro e Jair, e, 
com certeza, vai ficar show 
de bola para quem passa 
por essa estrada. Estamos 
aqui para trabalhar para a 
população”, comenta. 

Prefeitura de Rio Azul, em parceria com a Patrulha Rural, realizou o rebaixamento da serra do Pousinho
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“É uma estrada que está sendo trans-
formada, valorizando, assim, as comu-
nidades com uma logística melhor e 
tráfego adequado. O investimento vale 
a pena, e a qualidade da readequação 
vai durar por muito tempo” 

PREFEITO LEANDRO JASINSKI

AMANDA BORGES

De acordo com a estima-
tiva da organização, ao todo, 
mais de R$ 1.000.000,00 
deverá ser faturado pelos 
empresários que optaram por 
expor na 2ª Feira do Empre-
endedor de Mallet. O evento, 
que ocorre nos dias 17 e 18 
de dezembro, promete atrair 
mais de 30 mil potenciais 
consumidores e o prazo de 
inscrição para ter direito a 
um stand no evento se encer-
ra na sexta-feira (29).

A utilização do espaço du-
rante a feira para divulgação 
das marcas está sendo cedido 
gratuitamente às empresas 
pela Prefeitura, principal 
envolvida na organização do 
evento.  Essa foi uma das for-
mas que a gestão, presidida 
pelo prefeito Moacir Alfredo 
Szinvelski e pelo vice-prefeito 
Francisco José Makoski, en-
controu de colaborar com os 

MALLET

Inscrição para expor na 2ª Feira do 
Empreendedor termina sexta (29)
Cerca de 100 
empresas já estão 
cadastradas no 
evento que ocorre 
em Mallet

empresários de Mallet e, por 
consequência, impulsionar a 
economia municipal.

Por isso, Jossoel Nicolai-
co, secretário de Indústria 
e Comércio do município 
e principal organizador do 
evento, afirma que a iniciati-
va visa colaborar com a classe 
empresarial, que foi muito 
afetada durante o período de 

pandemia.
“Nós queremos alavancar 

a economia do nosso muni-
cípio, melhorando a quali-
dade de vida de todos. É uma 
iniciativa da gestão, em prol 
dos nossos empreendedores”, 
afirma o secretário. 

INSCRIÇÕES
Diante das vantagens, os 

interessados devem correr. 

A inscrição deve ser feita pelo 
número (42) 99952-1495 e 
tratar diretamente com Jos-
soel. Ainda, as empresas já 
inscritas estão listadas no site 
do evento, no endereço www.
feiradoempreendedormallet.
com.br

ATRAÇÕES
O público irá a Mallet gra-

ças a extensa programação 
de atividades culturais que 
estão agendadas. Entre elas, 
o show com a cantora Ana 
Castela, que ocupa, até o mo-
mento da publicação desta 
matéria, o primeiro lugar no 
ranking das músicas mais 
ouvidas pelos brasileiros no 
aplicativo Spotify. A ‘boia-
deira’, como ficou conhecida, 
divide as vozes da canção 
“Pipoco” com Melody e o Dj 
Chris No Beat.

Além da cantora, no do-
mingo (18), acontece o Gran-
de Bailão com Paulinho Mo-
celin, atração principal da 
feira.

Outra vantagem para os 
expositores é a gama varia-
da de atrações, que deverão 
atrair diferentes pessoas. 

"30 mil" 
Pessoas esperadas 

para o evento.

O evento conta com o 1º 
Torneio de Lenhadores do 
Brasil; o 1º Encontro de Motos 
de Mallet; encontro de tri-
lheiros; exposição agrícola; 
parque de diversões; entre 
outras.
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JAQUELINE LOPES 

A 1ª Expoirati promete 
ser um sucesso. A festa 
está marcada para os dias 
04, 05, 06 e 07 de agosto 
e vai movimentar o mu-
nicípio, e as empresas já 
se preparam para parti-
cipar do evento. Já estão 
confirmados mais de 170 
estabelecimentos,  mas 
estima-se que cerca de 
200 vão estar presente 
com exposições. 

O Centro de Tradições 
Willy Laars está sendo 
preparado para receber 
a festa.  Todos os espa-
ços serão utilizados com 
exposições e atividades 
para a população. Haverá 
rodeio country, velocross, 
espaço agro,  palestras 
e workshops,  esportes, 
quatro shows nacionais, 
entre outras atrações. As 

VALORIZAÇÃO

1ª ExpoIrati vai incentivar comércio local e mais de 200 empresas vão participar
Evento acontece na 
próxima semana 
e busca valorizar 
o comércio e a 
agropecuária do 
município

Quinta-feira (04):
14h - Abertura Ofi cial, 

com participação da Ban-
da Ebenezer da Igreja As-
sembleia de Deus de Irati 
e lançamento da Unidade 
Móvel do Senac. Na sequ-
ência, início da exposição.

15h – Início das pro-
gramações esportivas/
infantis e apresentações 
culturais/musicais

21h – Show com Santo 
Fole (entrada gratuita)

Sexta-feira (05):
10h – Abertura do CT 

Willy Laars
11h – Início da progra-

mação musical com artis-
tas locais

14h – Início da progra-
mação recreativa/espor-
tiva

19h – Rodeio Country 
(entrada gratuita)

21h – Show com Tha-
eme e Thiago (entrada 
gratuita)

Sábado (06)
10h – Abertura do CT 

Willy Laars
11h – Início da progra-

mação musical com artis-
tas locais

13h – Início da progra-
mação recreativa/espor-

exposições são de diversos 
setores  com empresas 
agrícolas, veículos, motos, 
comercial, universidades, 

etc.  Um pouco de cada 
empresa de Irati estará 
p r e s e n t e  m o s t ra n d o  o 
produto ou serviço. 

De acordo com o se-
cretário de Indústria e 
Comércio, Marcelo Rodri-
gues, as empresas enten-
deram o intuito da festa e 
começaram a participar. 
“Quando as pessoas falam 
em geração de emprego, 
imagina-se trazer uma 
empresa de grande por-
te, mas o prefeito Jorge 
achou melhor fazer a Expo 
porque, assim, vamos dar 
força às empresas daqui, 
para que possam expan-
dir os negócios e, conse-
quentemente, abrir mais 
vaga”, comenta o secre-
tário. 

A Prefeitura irá ceder 
toda a estrutura necessá-
ria para as empresas de 
Irati participarem como 
água, luz, internet, não 
há custo de inscrição e 
também de espaço. E de-
vido à grande procura, 
também foi aberto espaço 
para estabelecimentos 
de fora, que tiveram uma 
taxa. Uma das grandes pa-
trocinadoras do evento é a 
Beauty Color. “É a empre-
sa que fez um patrocínio 
maior,  ela está contri-
buindo para a ExpoIrati, é 
a empresa Prata na festa”, 
explica Rodrigues. 

A ExpoIrati vai ser um 
ambiente familiar, com 
várias atrações e, por isso, 

todas as Secretaria da 
Prefeitura estão envolvi-
das. “Cada Secretaria está 
dando uma contribui-
ção para que a Expoitati 
ocorra da melhor forma 
possível. É uma festa para 
que as empresas que es-
tão participando possam 
apresentar seus produtos 
e serviços, e que Irati en-
tre no rol na feira e possa 
alavancar no comércio”, 
observa Marcelo. 

Todos os dias do evento 
o CT será aberto a partir 
das 10h. A entrada é gra-

tuita para exposições, ve-
locross, shows nacionais, 
entre outras atrações. Ha-
verá praça de alimentação 
e estacionamento, e refor-
ço em segurança. 

ESPAÇO AGRO  
A parte Agro também 

estará presente na ExpoI-
rati. Segundo o secretário 
de Agricultura de Irati, 
Raimundo Gnatkowski, 
tudo que é ligado a agricul-
tura será exposto na Expo, 
com maquinário agrícola, 
novas tecnologias, coope-
rativas de crédito e bancos 

PROGRAMAÇÃO
tiva

15h – Provas de Velo-
cross

15h às 18h – Café com 
Feira Santa Maria, no pa-
vilhão aberto do CT Willy 
Laars

17h – Desfi le e apresen-
tação da Banda Musical do 
Caximba

19h – Rodeio Country 
(entrada gratuita)

21h – Show com Di 
Paullo e Paulino (entrada 
gratuita)

Domingo (07)
10h – Abertura do CT 

Willy Laars
11h – Início da pro-

gramação musical com 
artistas locais

11h – Início das provas 
de Velocross

13h – Programação re-
creativa/esportiva

16h30 – Desfi le e apre-
sentação da Banda Muni-
cipal de Pinhão

17h – Encerramento do 
Velocross

18h – Rodeio Country 
(entrada gratuita)

20h – Show de encer-
ramento com João Neto 
e Frederico (entrada gra-
tuita)

Quinta-feira (04):
14h – Bovinocultura 

de Corte
Tema: Fomento, ten-

dência de mercado da 
raça Purunã e importân-
cia da criação no Estado 
do Paraná.

Palestrantes: Técnicos 
do IDR-PR Ponta Grossa 
(Moleta e Altair)

Sexta-feira (05):
9h – Ovinocultura
Tema: Tendências de 

mercado, gestão de pro-
dução e rastreabilidade 
da carne de ovinos.

Palestrante: Zootec-
nista Juliana Ferreira 
Borges de Freitas – Ana-
lista de Sistema Átila de 
Freitas.

10h30 – CAF (Cadastro 
Nacional da Agricultura 
Familiar)

Palestrante: Alexan-
dre Leal dos Santos

12h às 14h – Intervalo 

para almoço
14h – Agroindústria 

Familiar e Susaf
Tema: Mercado para 

agroindústria familiar
Palestrante: Karolline 

Marques da Silva
15h30 – Bovinocultura 

de Leite – Projeto Leite 
IDR-PR

Tema: Panorama da 
Produção de Leite e Pers-
pectivas de Mercado

Palestrante: Médico 
veterinário Arnaldo Ban-
deira

Sábado (06)
9h30 – Conselho Ges-

tor do Mate (Cogemate)
Tema: Apresentação 

do Conselho Gestor do 
Mate Amsulpar

Palestrante: Conselho 
Gestor do Cogemate. Par-
ticipação do secretário 
estadual da Agricultura 
e do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara.

PROGRAMAÇÃO RURAL

Ilustração de como fi cará organizado o CT para a ExpoIrati, que começa quinta-feira (04) 

Mais de 100 animais estarão em exposição na festa em Irati
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“O CT está se tornando um grande palco 
de atrações. O prefeito achou melhor 
abrir para mais eventos, mais opções 
para que a pessoas possam trazer suas 
famílias"

SECRETÁRIO MARCELO ROGRIGUES

CT Willy Laars está sendo preparado para receber os visitantes na ExpoIrati que acontece nos dias 04,05,06 e 07 de agosto
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disponíveis para conversar 
com os produtores. 

Haverá mais de 100 ani-
mais em exposição como 
ovinos e caprinos; cavalos 
de raça; boi puranã; novi-
lhas de jersey  e holandesa; 
Angus com a criação de 
gado de corte, entre ou-
tros. O espaço fica atrás da 
pista de laço, no ambiente 
externo, onde será possível 
fazer apresentações com 
esses animais. 

Os produtores também 
poderão acompanhar pa-
lestras voltadas ao campo, 
que vão acontecer todos os 
dias da Expo, como cria-
ção de boi puranã; ovino-
cultura e caprinocultura; 
Cadastro Nacional da Agri-
cultura Familiar (CAF); 
tendências de mercado 

"200"
Número de empresas 

que devem participar da 
1ª ExpoIrati.

da bacia leiteira; agroin-
dústria e Sistema Unifi-
cado Estadual de Sanidade 
Agroindustrial Familiar, 
Artesanal e de Pequeno 
Porte (SUSAF); Cogemate. 

Para o secretário, esta 
é uma oportunidade dos 
agricultores conhecerem 
as novas tecnologias sem 
precisar se deslocar para 
fora. “Convidamos os nos-
sos produtores:  venha 
dialogar, hoje em dia, a 
tecnologia está auxilian-

do em uma agricultura de 
precisão para que não haja 
falha e nem perda de pro-
dução. É a oportunidade 
de o nosso agricultor ir de 
encontro com essa moder-
nidade”, ressalta. 

SHOWS NACIONAIS 
Os quatro shows na-

cionais que vão acontecer 
na ExpoIrati prometem 
ser sucesso de público. 
As atrações são: quinta 
(04) Santo Fole, sexta (05) 
Thaeme & Thiago, sábado 
(06) Di Paullo & Paulino, 
domingo (07) João Neto 
& Frederico. Os três pri-
meiros iniciam às 21h, e o 
último está previsto para 
começar às 20h. 

Todos acontecem no 
palco principal que está 
sendo montado na arena 
de rodeio. De acordo com 
a secretária de Cultura, 
Samanta Regina dos San-
tos, o local foi pensado 
para que o público fique 
em frente e nos espaços do 
entorno, como arquiban-
cada e grama. O ambien-
te terá toda a estrutura 
necessária, assim como 
segurança. 

Ainda, a ExpoIrati terá 
um palco secundário para 
apresentações de artistas 
locais e regionais, para 
valorizar os talentos da-
qui, acontecem a partir 
das 11h, e ficará próximo 
a área de alimentação. Se-
rão, aproximadamente, 15 
apresentações durante os 
quatro dias de festa.

“Estamos nos últimos 
preparativos para a Ex-
poirati onde teremos os 

shows nacionais, e o pú-
blico poderá assistir tanto 
de dentro da arena como 
também na grama e ar-
quibancadas. Convidamos 
a todos para virem presti-
giar a primeira ExpoIrati 
que está sendo preparada 
com maior carinho para 
vocês”, destaca a secretá-
ria de Cultura, Samanta. 

VELOCROSS 
Pela primeira vez, o CT 

Willy Laars terá a moda-
lidade de velocross, e vai 
acontecer na ExpoIrati. 
O esporte terá grandes 
pilotos de São Paulo e Rio 
Grande do Sul, e este será 
mais um atrativo na festa. 
As provas começam a par-
tir das 15h no sábado, e às 
11h no domingo.  

“O CT está se tornando 
um grande palco de atra-
ções. Antes, tinha o rodeio, 
e o prefeito achou melhor 
abrir para mais eventos, 
mais opções para que a 
pessoas possam trazer 
suas famílias, com toda 
a segurança necessária 
e com muitas atrações”, 
finaliza o secretário Mar-
celo. 

Festa terá shows de Thaeme e Thiago e João Neto e Frederico

Santo Fole e Di Paullo e Paulino também animam a ExpoIrati
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Restauração dos ecossistemas: veja 
quais atitudes podem salvar o planeta 
É necessário cuidar 
do lugar onde 
vivemos para que 
as gerações futuras 
não sofram com a 
escassez de recursos 
naturais 

ESTHER KREMER

Nas edições passadas do 
Folha Escola estudamos so-
bre as queimadas, o desma-
tamento e com reflorestar. 
Na edição desta semana e 
na próxima vamos falar so-
bre o tema “restauração dos 
ecossistemas”, pois o nosso 
planeta, infelizmente, já está 
muito danifi cado pela ação 
do homem e é necessário o 
cuidado para que as gerações 
futuras não sofram com a fal-
ta de recursos naturais. 

O Mauricio de Souza Pro-
duções, em parceria com a 
WWF Brasil, criou uma carti-
lha sobre este tema e colocou 
toda a turminha da Mônica 
para explicar o que é a restau-
ração dos ecossistemas. 

O QUE É UM 
ECOSSISTEMA?

Segundo a cartilha dispo-
nibilizada por Mauricio de 
Souza “ecossistema é toda 
a interação de pessoas, ani-
mais, plantas e outros orga-
nismos com o Meio Ambiente 
ao qual pertencem. Neste 
planeta em que vivemos há 
muitos tipos ecossistemas 
como as fl orestas, oceanos, 
áreas urbanas, montanhas, 
água doce, campos, pradarias 
e savanas”. 

Veja alguns motivos para 
começar a restauração:

• Biodiversidade: bio-
diversidade é a variedade 
da natureza, podendo ser 
animais, plantas e organis-
mos. Muitas espécies estão 
ameaçadas de extinção por 
causa da ação negativa do 
homem e a restauração dos 
ecossistemas ajuda muito a 
preservar a vida de todos;

• Alimentos: quem é 
que não gosta de alimentos 
frescos e saudáveis? Mas para 
que os alimentos cheguem na 

nossa mesa com toda a quali-
dade, é necessário contribuir 
com diversos cuidados, pois 
atualmente os alimentos es-
tão perdendo nutrientes de-
vido as mudanças climáticas, 
a poluição da água potável, a 
diminuição da polinização 
devido a morte das abelhas, 
ect;

• Crise climática: em 
edições passadas do Folha 

Escola, trabalhamos sobre as 
mudanças no clima e os seus 
malefícios para a sociedade. 
A situação do nosso clima é 
complicada e requer medidas 
urgentes, pois esta condição 
pode ocasionar tragédias am-
bientais como tufões, secas e 
inundações, além de prejudi-
car a saúde dos próprios seres 
humanos;

• Desastres naturais: a 

natureza não tem culpa dos 
danos causados por desastres 
naturais, pois os verdadeiros 
culpados são os seres huma-
nos que desmatam, poluem e 
queimam. 

• Água doce:a água 
que nós bebemos não vem so-
mente da chuva, ela também 
surge das nascentes que vem 
do subsolo para a superfície, 
por isso é importante cuidar 

destas fontes, evitar a polui-
ção e o desmatamento da 
vegetação local;

• Matas ciliares: as ma-
tas ciliares podem ser encon-
tradas nas beiras dos rios de 
médio e grande porte. Ela 
serve para fi ltrar o que cai nos 
rios, assim como os nossos 
cílios, que servem para pro-
teger os olhos. E ela é muito 
importante em épocas de 
cheias, onde armazena uma 
quantidade de água e quando 
é época de secas, ela devolve 
esta quantidade para o rio. 

• Propagação de doen-
ças: segundo a ONU, o desma-
tamento compromete a vida 
de 3,2 bilhões de pessoas, é 
quase a metade da população 
da Terra. O desmatamento 
faz com que as doenças que 
eram restritas a vida selva-
gem, cheguem até os seres 
humanos e por isso é tão 
perigoso. 

RESTAURAR EM 10 
ANOS

A ONU (Organização das 
Nações Unidas), em março de 
2019, realizou uma reunião 
com diversos representantes 
dos países que pertencem a 
esta união e decidiu que nos 
próximos 10 anos todos os 
países fariam esforços para 
cuidar do planeta, a restaura-
ção dos ecossistemas. Junta-
mente com a sua professora e 
turma, monte um plano para 
salvar o nosso planeta em 10 
anos, mande para o e-mail 
jornalismo@folhadeirati.
com.br ou pelo WhatsApp 
(42) 98423-2331 e apareça na 
próxima edição do Folha Es-
cola. Juntos podemos salvar 
o planeta!
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O U T D O O R

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

KARINA LUDVICHAK

Entre os dias 22 e 24 
de julho, o município de 
Guamiranga comemorou 
a 19ª edição da Festa do 
Agricultor. A tradicional 
festa foi realizada através 
do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e 
Sustentável (CMDRS), em 
pareceria com a Prefeitura 
Municipal, e Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e 
Meio Ambiente, e durante 
os três dias de comemo-
rações o evento reuniu, 

COMEMORAÇÃO

19ª Festa do Agricultor atrai cerca 
de 12 mil pessoas em Guamiranga 
O evento contou 
com o primeiro 
show a nível 
nacional realizado 
no município de 
forma gratuita para 
a população 

aproximadamente, 12 mil 
pessoas. 

A abertura oficial acon-
teceu às 19h, na sexta-feira 
(22), no primeiro dia foi 
feita a escolha da rainha da 
festa, entregue a Posse da 
Comissão das Mulheres Ru-
rais ligadas ao sistema da 
Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (FAEP), 
entrega oficial do 1° selo 
de qualidade do Serviço de 

Inspeção Municipal (S.I.M) 
e ao final, show com Raça 
Serrana. 

Marcelo Leite, prefeito 

de Guamiranga, comentou 
sobre a organização e falou 
sobre a importância do 
evento para o município 
e, principalmente, para os 
produtores da região. “Nós 
temos que valorizar a agri-
cultura familiar, os produ-
tores, que contribuem com 
recursos para o município, 
gerando impostos e movi-
mentando a economia”.

Uma das novidades do 

evento foi o Celeiro do Agri-
cultor, um espaço reser-
vado para a exposição de 
produtos de origem vegetal 
e animal, como artesanatos, 
produtos da agroindústria 
feitos por mulheres do mu-
nicípio, bebidas artesanais 
e mais. Todos os produtos 
expostos foram feitos na 
região, essa foi uma forma 
que a gestão municipal 
encontrou para valorizar a 
produção local. 

Cristiane Tabarro Borgo, 
secretária de Agricultura 
de Guamiranga, falou sobre 
as dificuldades em orga-
nizar a tradicional festa, 
principalmente por não ter 
acontecido nos últimos dois 
anos. Ela comentou tam-
bém sobre a importância 
do evento para o município, 
que é uma forma de valori-
zar a agricultura local, além 
de movimentar a economia. 
“A comemoração já faz par-
te do calendário do municí-
pio, e é organizada no mês 
de julho por uma questão 
estratégica”. 

No sábado (23), o evento 
foi marcado pelo primeiro 
show a nível nacional reali-
zado no município de forma 
gratuita para a população, 
com a dupla Cezar e Pauli-
nho. Durante o segundo dia, 
foram realizadas diversas 

atividades como exposi-
ções, ciclo de palestras, a 
tradicional competição de 
laço e concurso de música. 

Cristiane falou, ainda, 
sobre a importância das 
tradicionais competições e 
a implantação de tecnolo-
gia nas provas realizadas. 
“Com esse processo de de-
senvolvimento, os demais 
processos foram mudando 
também, hoje, ninguém 

mais faz uso de atração ani-
mal, então, teremos corrida 
de trator, habilidade trato-
rista. E esse é um momento 

de integração entre esses 
agricultores e essas associa-
ções”, disse.

Para o último dia de fes-
tividade, foram programa-
das atividades recreativas 
para as crianças, passeio 
ciclístico, velocross, tradi-
cionais competições e, antes 
do encerramento, foi feita a 
entrega das premiações aos 
ganhadores das competi-
ções. Ao todo, participaram 
das provas 13 associações 
do município. Além dos 
reconhecimentos, os cinco 
primeiros ganhadores leva-
ram prêmios em dinheiro. 

O Deputado Estadual, 
Alexandre Curi, também 
esteve no município para 
prestigiar o evento e pa-
rabenizou a organização. 
“Nós ficamos muito felizes 
ao ver as coisas voltarem ao 
normal (após dois anos de 
pandemia), essa é uma festa 
maravilhosa”, diz. 

Marcelo aproveitou a 
ocasião para falar, também, 
a respeito da importância 
das obras que estão sendo 
feitas nas áreas rurais, que 
irão valorizar ainda mais as 
propriedades agrícolas da 
região, trazendo mais infra-
estrutura para essas áreas. 
“A gente precisa de uma re-

forma nessas regiões, pois 
têm muitos produtores, e 
isso valoriza-los”, concluiu 
Marcelo. 
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A festa já faz parte do calendário de Guamiranga, e é comemorada no mês do agricultor

O evento serve também para valorizar o produtor rural

A festa contou também com as tradicionais competições
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CIRURGIA 

Plástica no nariz sem martelo: 
conheça a rinoplastia ultrassônica
A rinoplastia 
ultrassônica 
permite que o 
cirurgião plástico 
faça a cirurgia 
plástica no nariz 
sem que seja 
necessário quebrar 
o osso nasal

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

(42) 3422-5596

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Já ouviu falar de rinoplas-
tia ultrassônica? O nome 
estranho refere-se a uma 
nova metodologia para a 
cirurgia plástica no nariz, 
sendo esse procedimento 
estético muito popular e pro-
curado entre os brasileiros, 
devido a diversidade étnica 
que temos no país.

A rinoplastia ultrassôni-
ca permite que o cirurgião 
plástico faça a cirurgia plás-
tica no nariz sem que seja 
necessário quebrar o osso 
nasal. Isso mesmo, o martelo 
não precisa ser usado, o que 
torna o procedimento bem 
menos invasivo.

O QUE É 
RINOPLASTIA?

Rinoplastia é um procedi-
mento cirúrgico que remo-
dela ou reconstrói o nariz. 
A cirurgia plástica modifi ca 
três aspectos principais do 
órgão: tamanho, forma e 
simetria.

A cirurgia pode ser com 
função estética ou funcional. 
A rinoplastia estética é reali-
zada para trazer ao paciente 
a possibilidade de um nariz 
que o agrade mais e traga 
mais harmonia ao seu rosto. 

Já a funcional é realizada 
para garantir a funcionali-
dade necessária ao sistema 
respiratório, ao eliminar 
condições que comprome-
tem a saúde do paciente.

O valor de uma rinoplas-
tia pode ser superior a R$ 
15.000,00 e o procedimento 
só é feito gratuitamente nos 
hospitais públicos nos casos 
da rinoplastia funcional.

QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE A 

RINOPLASTIA 
TRADICIONAL E 
A RINOPLASTIA 

ULTRASSÔNICA?
Tradicionalmente, a rino-

plastia é feita utilizando um 
martelo que vai quebrando o 
osso do nariz internamente.  
É feita uma incisão no inte-
rior das narinas, inserido o 

escopro — que é um cinzel 
de ponta cortante — e então 
com o martelo quebra o osso. 
O cirurgião pelo barulho, 
tato e pelo conhecimento das 
estruturas, vai martelando o 
osso nasal, sendo que a maio-
ria das vezes o cirurgião opta 
pela rinoplastia fechada, 
sem visualizar o local que 
está sendo martelado.

Com a rinoplastia tradi-
cional o inchaço e os hema-
tomas após o procedimento 
são incômodos e em alguns 
pacientes podem afetar até 
a região abaixo dos olhos. 
O inchaço e os hematomas 
podem demorar semanas 
para desaparecerem por 
completo.Para minimizar es-
ses incômodos e trazer maior 
precisão à cirurgia, surgiu a 
rinoplastia ultrassônica.

Ela é uma técnica que 

vem sendo utilizada no Bra-
sil há menos de três anos e 
com ela é possível preservar 
a cartilagem, a mucosa, os 
vasos sanguíneos presentes 
na região nasal, não dei-
xando muitos hematomas 
visíveis e trazendo maior 
precisão.

A rinoplastia ultrassôni-
ca foi criada pelo cirurgião 
plástico francês Dr. Olivier 
Gerbault. O mesmo desen-
volveu o Piezo, que é um 
aparelho motorizado que 
permite que a rinoplastia 
ultrassônica seja realizada.

Esse equipamento per-
mite que o cirurgião plástico 
consiga esculpir os ossos 
do nariz com muito menos 
trauma aos tecidos. Isso é 
possível devido a sua baixa 
vibração. A precisão do Pie-
zo permite que o cirurgião 

retoque unicamente as áreas 
que causam a desarmonia ao 
rosto do paciente. Isso, aliado 
ao não uso do martelo, faz 
com que o traumatismo seja 
muito menor.

Na rinoplastia ultrassô-
nica grande parte da pele do 
nariz é afastada e com o osso 
exposto o cirurgião faz micro 
movimentos rápidos e preci-
sos só no local que apresenta 
alguma irregularidade.

É UTILIZADO 
ANESTESIA 

NESSE TIPO DE 
PROCEDIMENTO?
Em qualquer tipo de ri-

noplastia é necessário que 
o paciente seja anestesiado. 
A anestesia para rinoplastia 
mais comum de ser utilizada 
é a geral, em que o paciente 
fica desacordado durante 
todo o procedimento — que 
costuma durar em média 
três horas.

A RINOPLASTIA 
ULTRASSÔNICA 
É UMA TÉCNICA 

RECENTE?
A rinoplastia ultrassôni-

ca é um procedimento que 
foi apresentado aos médicos 
há poucos anos, sendo que o 
primeiro procedimento no 
Brasil foi realizado em 2016, 
na cidade de São Paulo.

Atualmente no Brasil, 
muitos cirurgiões plásticos 
já realizam o procedimento 
da rinoplastia ultrassônica. 
Mas a rinoplastia tradicional 
ainda é a mais utilizada. De 
acordo com os cirurgiões 
plásticos, devido às inúme-
ras vantagens da rinoplastia 
ultrassônica, logo ela será a 
mais utilizada no país.

R
ep

ro
du

çã
o

O primeiro procedimento de rinoplastia ultrassônica foi feita no Brasil em 2016
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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.

ESTHER KREMER

Na quinta-feira (28), o 
novo prédio da Escola Muni-
cipal Antonina Fillus Panka 
foi inaugurado em Irati, no 
bairro Vila Nova. O inves-
timento em torno da obra 
foi mais de R$ 1 milhão. A 
inauguração fez parte das 
atividades em comemoração 
do aniversário de 115 anos 
de Irati. 

A escola passou por diver-
sas difi culdades, uma delas 
foi a compra do terreno que 
não tinha sido quitado na 
gestão passada, mas com o 
trabalho da Câmara de Ve-
readores, da gestão atual e 
da deputada federal, Leandre 
Dal Ponte, foi quitado e a obra 
entregue para a população. 

O local conta com amplo 
espaço para receber os estu-

EDUCAÇÃO

Novo prédio da Escola Antonina 
Fillus Panka é inaugurado em Irati
A inauguração fez 
parte das atividades 
em comemoração 
do aniversário 
de 115 anos do 
município

dantes, com diversas salas 
de aula, refeitório, área de 
lazer e cozinha. Segundo o 
prefeito, já existe verba para 
que seja feita uma quadra de 
esportes na escola, com re-
cursos da deputada Leandre 
Dal Ponte. 

O prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, esteve presente na 
inauguração e comentou 
sobre a importância do in-
vestimento em educação. “É 
uma escola nova e moderna, 
com um bom espaço para as 
crianças e que vai atender 

muito bem as necessidades. 
Para nós é muito importante 
entregar esta escola e investir 
na educação do município, a 
equipe está de parabéns, é 
um ambiente propicio para 
oferecer a melhor educação 
para os alunos”, disse. 

A vice-prefeita, Ieda 
Waydzik, prestigiou o evento 
e falou que o município está 
de parabéns pela nova escola. 
“Hoje é um dia de muita ale-

gria, é um exemplo de união 
entre a sociedade e o executi-
vo. É uma obra maravilhosa, 
esteve a muitos anos parada 
e com grandes esforços, ela 
foi entregue para a comuni-
dade”, comentou. 

O presidente da Câma-
ra de Vereadores, Hélio de 
Mello, foi um dos articula-
dores para que a escola fosse 
construída e, em discurso, 
se emocionou ao falar sobre 
os pedidos para que a obra 
tivesse início. “É um momen-
to muito importante e uma 
emoção muito grande ter a 
oportunidade de participar 
desta inauguração. Como 
professor, eu digo que é um 
orgulho muito grande”.

A secretária de Educação 
do município, Jandira Te-
rezinha Girardi, expressou 
grande alegria durante a 
cerimônia e comentou sobre 
o momento. “Eu estou muito 
feliz, é uma benção. Além 
de ser ótimo para os alunos, 

benefi cia também os profes-
sores, pois é um ambiente 
muito tranquilo e amplo, é 
uma conquista”, disse. 

Segundo a secretária, o 
prédio antigo da Escola será 
destinado para a constru-
ção de um novo CMEI e no 
local onde está instalado o 
CMEI, será feito uma Capela 
Mortuária para a população 
local. “Nós vamos continuar 
utilizando o antigo espaço 

para o benefício da nossa 
educação”. 

A diretora da escola, Sil-
vana Terezinha Rzepka, é 
diretora da instituição a 14 
anos e agradeceu a gestão 
pelo empenho e dedicação 
em atender as necessidades 
dos estudantes. “É uma ale-
gria muito grande vir para 
um espaço maior, não tem 
explicação, é uma gratidão. 
Agradeço muito a gestão do 
Jorge, pois são 14 anos em 
uma escola pequena, mas 
sempre conseguimos fazer 
um ótimo trabalho, agora 
só temos a agradecer”, co-
mentou. 

O neto da professora que 
leva o nome da Escola, Mau-
rício Cesar Panka, esteve 
com a família prestigiando 
o evento e comentou sobre 
a inauguração. “Quero agra-
decer a todas as pessoas que 
formaram uma corrente 
de forças para que este mo-
mento pudesse acontecer. 
Minha avó sempre batalhou 
pela educação no município 
e hoje a gente sente muito 
orgulho em receber esta ho-
menagem. Quero, em nome 
da família, agradecer a todos 
os envolvidos”, fi nalizou. 

“É o compro-
misso de cada 
prefeito con-
cluir as obras 
que outros ini-
ciaram e isto 
nós fi zemos. É 
um dever cívico 
e moral, é res-
peitar o dinheiro 
público” 

 JORGE DERBLI
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Equipe de professoras da Escola Antonina Fillus PankaO investimento em torno da foi mais de R$ 1 milhão

Família Panka participou da inaguração junto com autoridades locais e equipe pedagógica
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE contrato nº 138/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e L2F SISTE-
MAS WEB LTDA ME

CLÁUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços Contínuos, fica 
prorrogado o prazo de vigência e de execução, contido na Clausula 
Sexta, do Contrato 138/2020, por mais 12 (doze) meses, do dia 
17/08/2022 à 16/08/2022, embasado no Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal 8.666/93
ASSINATURA: 19/07/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Luciano Ferrari Francisco – Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 90/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, 
com data de abertura para o dia 03 de agosto de 2022, às 13:30h 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DA 
MANHÃ DOS SERVIDORES DO PATIO DE MÁQUINAS, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia 22/07/2022 às 
13hr 29min do dia 03/08/2022, início da fase de lances às 14:00h 
do dia 03/08/2022. O Edital e demais informações encontram-se 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no De-
partamento 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 22 de julho de 2022.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 01/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e DERBLI 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, fica 
aditivado em 16,67% (Dezesseis vírgulas sessenta e sete por cento) 
o valor contratual, o que é equivalente a R$ 90.000,00 (noventa mil 
Reais), contido na Cláusula primeira da Ata de Registro de preços.

ASSINATURA: 26/07/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Walter Alexsandro Silva - Representante

DISPENSA DE LICITAÇÃO 46/2022 – 
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO REFERENTE 
AO ANO DE 2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOL-
VIMENTO REGIONAL - CONDER
CNPJ.: 07.051.788/0001-04
VALOR: 150.000,00 (cento e cinquenta Mil Reais)
Embasamento Legal: Nos termos do inciso III, do § 1º do artigo 2º 
da lei nº11.107/2005 e na lei Municipal 876/2017.
Rio Azul, 27 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 89/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, 
com data de abertura para o dia 03 de agosto de 2022, às 08:00h 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FU-
TURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS BRUTOS PARA SEREM 
UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO 
DE PRÉDIOS, SALAS, SECRETARIAS MUNICIPAIS, PONTES, 
BUEIROS E DEMAIS SERVIÇOS QUE POSSAM UTILIZAR ESTES 
MATERIAIS, através da plataforma eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h 
do dia 22/07/2022 às 07hr 59min do dia 03/08/2022, início da fase 
de lances às 08hrs 30min do dia 03/08/2022. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Muni-
cipal 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 22 de julho de 2022.

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

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 70/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS 
E PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CNPJ.: 29.312.896/0001-26
CONTRATADA: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA
CNPJ.: 26.965.679/0001-47
CONTRATADA: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 10.567.214/0001-06
Rio Azul, 20 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0205/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CNPJ.: 29.312.896/0001-26
VALOR: R$ 48.750,00 (Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Cinqüenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY 
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0206/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
LTDA
CNPJ.: 26.965.679/0001-47
VALOR: R$ 45.781,30 (Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta 
e Um Reais e Trinta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALINE GOMES DE ALMEIDA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0207/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ.: 10.567.214/0001-06
VALOR: R$ 22.350,00 (Vinte e Dois Mil, Trezentos e Cinqüenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VICTOR HUGO FRANCALACCI DE ALMEIDA
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 65/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE TUBOS DE 
CONCRETO E GALERIAS DE CELULARES PARA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: DÉCIO DRUCZKOWSKI ME
CNPJ.: 10.487.864/0001-33
CONTRATADA: PATRICIA MANENTE MELHEM EIRELI EPP
CNPJ.: 04.366.919/0001-54
CONTRATADA: SAVY TRANSPORTES  E ARTEFATOS DE CONCRE-
TO EIRELI
CNPJ.: 05.540.121/0001-40
CONTRATADA: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CON-
CRETO LTDA
CNPJ.: 06.885.679/0001-20
Embasamento Legal na Lei 8.666/93
Rio Azul, 21 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0213/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DÉCIO DRUCZKOWSKI ME
CNPJ.: 10.487.864/0001-33
VALOR: R$ 183.255,00 (Cento e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Cin-
qüenta e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
21/07/2022 à 20/07/2023.
ASSINATURA:  21/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DECIO DRUCZKOWSKI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0214/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PATRICIA MANENTE MELHEM EIRELI EPP
CNPJ.: 04.366.919/0001-54
VALOR: R$ 174.075,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Setenta e 
Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
21/07/2022 à 20/07/2023.
ASSINATURA:  21/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)PATRICIA MANENTE MELHEM
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0215/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SAVY TRANSPORTES  E ARTEFATOS DE CONCRE-
TO EIRELI
CNPJ.: 05.540.121/0001-40
VALOR: R$ 88.500,00 (Oitenta e Oito Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
21/07/2022 à 20/07/2023.
ASSINATURA:  21/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)KATIA SAVYTZKY
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0216/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CON-
CRETO LTDA
CNPJ.: 06.885.679/0001-20
VALOR: R$ 742.730,25 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos 
e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
21/07/2022 à 20/07/2023.
ASSINATURA:  21/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CARLOS HENRIQUE MORES
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 76/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EDINILSON DE MENEZES ME
CNPJ.: 05.790.653/0001-35
Embasamento Legal Lei 8.666/93
Rio Azul, 27 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0217/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EDINILSON DE MENEZES ME
CNPJ.: 05.790.653/0001-35
VALOR: R$ 35.100,00 (Trinta e Cinco Mil e Cem Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
27/07/2022 à 26/07/2023.
ASSINATURA:  27/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)Edinilson de Menezes 
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2022
OBJETO: REVISÃO PROGRAMADA, DA MÁQUINA MOTONIVELADO-
RA GR1803BR, ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 
06/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI
CNPJ.: 22.087.311/0001-72
Embasamento legal Art. 24, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93
Rio Azul, 27 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO CONTRATO  078/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI
CNPJ.: 22.087.311/0001-72
VALOR: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  CONTRATO: De 27/07/2022 à 31/12/2022.
ASSINATURA:  27/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CLEISON JUNIOR TURECK
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 78/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE TRAVES, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (TRAVES, MASTROS 
E REDES)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES 
ESPORTIVAS EIRELI
CNPJ.: 37.082.727/0001-75
CONTRATADA: FL MILKIEVICZ - LTDA
CNPJ.: 37.282.550/0001-50
CONTRATADA: LUIZ EDUARDO BORGES FERNANDES DOS SAN-
TOS
CNPJ.: 46.124.683/0001-90
CONTRATADA: PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E 
CORDAS EIRELI
CNPJ.: 05.700.700/0001-02
Rio Azul, 20 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0208/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES 
ESPORTIVAS EIRELI
CNPJ.: 37.082.727/0001-75
VALOR: R$ 8.725,00 (Oito Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CAMILA PITARELI PADOVANI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0209/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FL MILKIEVICZ - LTDA
CNPJ.: 37.282.550/0001-50
VALOR: R$ 16.996,00 (Dezesseis Mil, Novecentos e Noventa e Seis 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FABIANO LERIN MILKIEVICZ
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0210/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: LUIZ EDUARDO BORGES FERNANDES DOS SAN-
TOS
CNPJ.: 46.124.683/0001-90
VALOR: R$ 3.992,00 (Três Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUIZ EDUARDO BORGES FERNANDES DOS SANTOS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0211/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E 
CORDAS EIRELI
CNPJ.: 05.700.700/0001-02
VALOR: R$ 8.650,00 (Oito Mil, Seiscentos e Cinqüenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
20/07/2022 à 19/07/2023.
ASSINATURA:  20/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOSÉ CRISTIANO RUIZ
Representante

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
licenciamento dos seguintes softwares para utilização no executivo 
municipal
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
Rio Azul,11 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  076/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
VALOR: R$ 242.162,00 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e 
Sessenta e Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 11/07/2022 à 10/07/2023.
ASSINATURA:  11/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR
Representante

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
licenciamento dos seguintes softwares para utilização no executivo 
municipal
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
Rio Azul,11 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  076/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
VALOR: R$ 242.162,00 (Duzen-
tos e Quarenta e Dois Mil, Cento 
e Sessenta e Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 11/07/2022 à 
10/07/2023.
ASSINATURA:  11/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO LUIZ DE MACEDO 
JUNIOR
Representante

EXTRATO DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de 
serviços de licenciamento dos 
seguintes softwares para utiliza-
ção no executivo municipal
CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
Rio Azul,11 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
076/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
VALOR: R$ 242.162,00 (Duzen-
tos e Quarenta e Dois Mil, Cento 
e Sessenta e Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 11/07/2022 à 
10/07/2023.
ASSINATURA:  11/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO LUIZ DE MACEDO 
JUNIOR
Representante

EXTRATO DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de 
serviços de licenciamento dos 
seguintes softwares para utiliza-
ção no executivo municipal
CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
Rio Azul,11 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
076/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
VALOR: R$ 242.162,00 (Duzen-
tos e Quarenta e Dois Mil, Cento 
e Sessenta e Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 11/07/2022 à 
10/07/2023.
ASSINATURA:  11/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO LUIZ DE MACEDO 
JUNIOR
Representante

EXTRATO DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação de 
serviços de licenciamento dos 
seguintes softwares para utiliza-
ção no executivo municipal
CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
Rio Azul,11 de julho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  
076/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EQUIPLANO 
SISTEMAS LTDA
CNPJ.: 76.030.717/0001-48
VALOR: R$ 242.162,00 (Duzen-
tos e Quarenta e Dois Mil, Cento 
e Sessenta e Dois Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO 
CONTRATO: De 11/07/2022 à 
10/07/2023.
ASSINATURA:  11/07/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOÃO LUIZ DE MACEDO 
JUNIOR
Representante
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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022
(Lei nº. 8.666/93, Art. 21)

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 145

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, Estado do Paraná, através do Pregoeiro, devidamente designado pela 
Portaria nº. 23/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta nos 
termos da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto 
Municipal 40/2021, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022, NA FORMA PRESENCIAL 
do tipo Menor Preço Por lote.

OBJETO: Contratação de empresa da área da construção civil, para realização de 44.242,14 m2 (Quarenta 
e Quatro mil, duzentos e quarenta e dois metros quadrados e quatorze centímetros) com extensão de 
7.373,69 metros de pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica na Estrada Municipal de Vila Boa vista, 
conforme Convênio Nº 98/2022 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SEIL.

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS: até às 08:30 do dia 10/08/2022, nas dependências da Prefeitu-
ra Municipal de Guamiranga, Departamento de Licitações e Compras. 

ENTREGA DOS ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02 ABERTURA E JULGAMENTO: às 09:00, do dia 10/08/2022, 
na sede da Prefeitura Municipal de Guamiranga. 

Para as empresas não cadastradas no setor de cadastro da Prefeitura, as interessadas em participar do 
certame, deverão cadastrar-se até 24 (vinte e quatro) anteriores à data da abertura. 

Maiores informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Guamiranga, na 
Rua Diogo Emanuel de Almeida, nº. 234, Centro – Cep: 84.435-000 GUAMIRANGA-PR., no horário de 
expediente administrativo, e informações pelo telefone – (0**-42-34381148). E-mail: licitacao@guamiranga.
pr.gov.br

GUAMIRANGA-PR, em 25 de julho de 2022

EDERSON A. BELEDELI
 Presidente da Comissão Municipal de Licitação 
Portaria nº. 23/2022

Prefeitura Municipal de Guamiranga

MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022.

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, torna público que às 9:00 horas do dia 
10/08/2022, na Bolça de Licitação e Leilões do Brasil (BLL), realizará licitação 
na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização 
de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as 
especificações do edital, para aquisição de: 

Objeto Quantidade Valor Total (R$) Prazo (Dias)
VEÍCULO SEDAN 1 85.850,00 180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Ederson A. Beledeli, Paraná, Brasil -
Telefone: (42) 3438-1148 - E-mail licitacao@guamiranga.pr.gov.br. A Pasta 
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço 
www.guamiranga.pr.gov.br, das 8:00 às 17:00 horas.
Guamiranga, 28 de julho de 2022.

Súmulas

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DE AM-
PLIAÇÃO – LP – A 

MARCIO JORGE BRAUN, CPF: 023.932.169-36 torna 
público que irá requerer ao 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT, a Licença prévia de 
Ampliação – LP - A para a 

atividade de suinocultura, a ser implantada na Localida-
de de Guabiroba, s/n – Zona 

Rural, Teixeira Soares/PR. CEP: 84.530-000.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS S/A (82.069.113/0009-65) torna 

público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Reno-
vação da Licença de Operação - RLO, com validade de 
(17/12/2022), para a atividade de Comércio de insumos 
agropecuários instalada na Alameda Virgílio Moreira, nº 

1385 Barracão, Nhapindazal - Irati/PR.

ERRATA
Por um erro de impressão, o edital para ciência e notificação de 
pedido de usucapião extrajudicial abaixo, que saiu na edição nº 
2763, de 13 de julho de 2022, está sendo republicado na edição 
nº2766, do dia de hoje, 29 de julho de 2022. Considerar a data 

anterior.

JAQUELINE LOPES, COM INFORMAÇÕES 
DA PM

Na manhã de quinta-feira 
(28), as equipes da ROTAM 
da 8ª CIPM e 27° BPM, CHO-
QUE do 1° BPM e RPA de Irati 
realizaram a Operação Sa-
turação em vários bairros 
do município. Na ação, nove 

IRATI

Nove pessoas são presas 
em Irati em operação da PM

Ação aconteceu em 
vários bairros do 
município 

RESULTADO DA OPERAÇÃO 

Pessoas presas: 09
Mandados de Prisão: 02

Crack: 1,40 g
Maconha: 5.071 kg

Cocaína: 4 g
Dinheiro R$ 291,00

Balança de precisão: 8
Celulares: 4

Armas: 01 espingarda cal. 36
Cartuchos intactos cal. 36: 7
Cartucho picotado cal. 36: 1

Cartucho cal. 12: 01
Estojo cal. 36: 27
Estojo cal. 38: 02
Estojo cal. 32: 02

Pólvora: 02 invólucros 
Espoletas diversas

Balins de chumbo: 02 pacotes
Simulacro: 01
Bala clava: 01

Objetos de roubo: 01 TV

pessoas foram presas, duas 
com mandado de prisão, e 
vários objetos ilícitos foram 
apreendidos. 

De acordo com a PM, a 
ação aconteceu nos bairros 
Jardim das Américas, Vila 
Nova, Lagoa e Alto da Lagoa. 
Ainda, foram apreendidos 
mais de 5kg de drogas como 
crack, maconha e cocaína, R$ 
291 em dinheiro, balanças de 
precisão, espingarda, celula-
res, diversas munições e uma 
TV que era objeto de roubo. do município. Na ação, nove 

Objetos, drogas e arma apreendidas durante a Operação Saturação, realizada em vários bairros de Irati

8ª
 C

IP
M
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Ana Paula Luceki
GENTE

Ana Julia Batista

Jaqueline Opuchkewitch

Graziele Fernandes

O Grupo Ivasko 
nunca para de 
inovar, desta 
vez, a novidade 
é a reinaugu-
ração da acon-
chegante loja 
de vinhos “A 
Rolha”, situada 
no Super Ivasko 
da Dona Noca. 
Muito Sucesso!

Na terça-feira (26), o renomado barbeiro 
Felipe Azevedo Esperança, mais conhe-
cido como Ferrugem, completou idade 

nova. Que este novo ciclo continue tra-
zendo muita saúde, amor e realizações. 

Feliz aniversário!!!

Um trio estonteante
Quem teve participação especial para abri-

lhantar ainda mais a 19ª Festa do Agri-
cultor foi a belíssima Gabriela Pereira de 
Barros, eleita Miss Simpatia, bem como a 

deslumbrante Marcela Hatamanczuk Man-
duri, 2ª Princesa e a encatadora Hellen 
Mayara Homiak, eleita rainha da festa.

Rainha da
FENAFEP!

Conheça as candi-
datas à rainha da 
XI Festa Nacional 

do Feijão Preto, 
que acontecerá 

dos dias 12 a 14 de 
agosto, na cidade 
de Prudentópolis. 

Este ano, 13 lin-
díssimas moças 

concorrem ao tão 
sonhado título e 

nas próximas se-
manas você co-

nhecerá as demais 
candidatas. Boa 
sorte a todas!!!

Laysa B. Bini

Em primeira mão!!!
É com enorme prazer que anúnciamos que a inuguração do Espaço 
Santo Fole, uma casa de eventos, que fi cará situada na entrada de Irati, 
onde era a antiga Servopa, já tem data marcada, e contará com o show
nacional do talentoso Alexandre Pi-
res. O evento ocorrerá no dia 04/11 
e receberá até 800 pessoas. O Espaço 
terá a capacidade para atender even-
tos com até 1.800 pessoas. Aguarde!!!


