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FIM DE SEMANA

Pedro Henrique Wasilewski

Iniciou a 1ª ExpoIrati

Iniciou na quinta-feira (04) a 1ª ExpoIrati. Até domingo (07), a população terá várias atividades e atrações gratuitas no CT Willy Laars, além de uma
grande exposição de empresas locais e regionais, e da área de agropecuária. Todos os dias, a festa começa a partir das 10h e encerra com um show
nacional.
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CHARGE |Autoria: Sponholz

Sociedade civil e a defesa
da democracia

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
EXPOIRATI COMEÇA EM GRANDE ESTILO
Começou na quinta-feira (04) a 1ª ExpoIrati, uma festa que já no início mostrou
que veio para ficar. Mais de 200 empresas
participam do evento que tem tudo de Irati
para oferecer aos visitantes e iratienses
que forem prestigiar a festa. A feira tem
tudo para se tornar mais um evento no
calendário do município.
Até o dia 07 de agosto, no domingo, o
CT Willy Laars conta com exposições de
estabelecimentos de quase todos os setores, agrícola e muito mais. A festa já é um
sucesso. No início da semana, já faltavam
vagas nos hotéis em Irati e nas cidades
vizinhas. Muitas pessoas se programaram
para curtir esse evento e movimentar o
município.
O evento foi preparado com toda a
estrutura necessária para receber os
visitantes e as empresas que vão expor,
assim como está garantida a segurança
de todos. Haverá exposições das empresas,
de animais, palestras, workshops, shows
nacionais, atividades esportivas para
crianças, rodeio country, velocross, robôs e
personagens infantis circulando pela feira
e muitos outros atrativos.
Toda a festa é uma novidade para a população de Irati e da região. E já na abertura mostrou que será um sucesso de público.
Além das autoridades locais darem início
a Expo, houve apresentações de vários
tipos, palestras e muitas atividades para
as crianças. A noite não poderia encerrar

de melhor forma, com o show do iratienses
Paulinho Pezak, com o Santo Fole, que com
músicas gaúchas iniciou a programação
de shows nacionais que a festa traz, que
ainda tem Thaeme e Thiago na sexta (05), Di
Paullo e Paullino no sábado (06) e João Neto
e Frederico no domingo (07).
Tudo isso foi preparado para que a população possa aproveitar e conhecer o que é de
Irati. O objetivo é expor todos os setores do
município, mostrar o potencial da cidade e
fomentar o comércio. Quem passa pelo CT
vê que as empresas se empenharam em participar e montaram stands de acordo com
o segmento, com atrativos para chamar os
visitantes. Esta era o a essência da festa, e
está sendo cumprida.
Quando o prefeito Jorge Derbli criou
a ExpoIrati era com esse intuito, que as
empresas participassem e mostrassem aos
iratieses, e todos aqueles que vierem visitar,
como é Irati, o que a cidade tem a oferecer,
além de movimentar o comércio e fazer com
que mais empregos sejam gerados. Por isso,
para os estabelecimentos locais, não houve
custo de participação e a Prefeitura cedeu
o espaço, água, luz e internet.
Diante de tudo que está sendo apresentado no evento, a festa tem tudo para dar
certo e ficar no calendário do município,
ficar na história de Irati, assim como o Rodeio Crioulo. Mas a feira será voltada para
as exposições, e tem tudo para evoluir e ser
uma das maiores Expo do Paraná.

As últimas aparições e discursos do presidente da
República vêm provocando uma nova onda de empresários, instituições e figuras públicas em defesa da democracia e do sistema eleitoral no Brasil. As falas recentes
de Jair Bolsonaro são de recrudescimento aos ataques
as urnas eletrônicas, ao sistema de apuração de votos
e também aos ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), o que indica uma ruptura entre os Poderes nos
próximos meses, que serão os mais importantes para
o futuro da nação.
Em seu discurso na oficialização de sua candidatura a reeleição pelo Partido Liberal (PL), Bolsonaro, ao
convocar seus seguidores para irem às ruas no dia 7 de
setembro, disse: “Estes poucos surdos de capa preta têm
que entender o que é a voz do povo. Têm que entender
que quem faz as leis é o poder Executivo e o poder Legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da
Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos
o Brasil dominado por outra potência. O que nós queremos é paz e tranquilidade, respeito à Constituição”,
completou o presidente. Ou seja, deixando claro que o
tom de ataques aos ministros do Supremo, que também
compõem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão
um dos principais pontos de sua campanha e de suas
manifestações populares.
E neste cenário de tensão institucional, setores
sensíveis da sociedade estão a observar os riscos concretos de ataque à democracia. Alguns movimentos
estão surgindo após as sistemáticas ameaças ao sistema eleitoral e a preservação da democracia. O grande
temor das entidades, dos juristas, dos empresários e
das instituições é que esse discurso do presidente da
República inflame seus seguidores para um possível
golpe contra os resultados da eleições no final deste
ano e também de futuros casos de violência e ameaças
contra membros de outros Poderes.
Os movimentos pregam o Estado de Democrático
de Direito. É justo que Bolsonaro tenha suas convicções e seja contrário a algumas decisões dos tribunais
superiores e da Justiça Eleitoral. É justo que Bolsonaro
tenha dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, mas
isso não lhe dá a carta branca para ataca-lo sem provas
materiais robustas sobre as supostas fraudes e falhas.
O próprio Bolsonaro foi eleito de forma democrática em 2018, com as mesmas urnas que hoje ele ataca.
Assim, como seus adversários respeitaram há quatro
anos atrás, chegou o momento do presidente respeitar
a decisão do povo que será gerada através do voto.
Está chegando um momento em que esses ataques
em sequência estão ficando intoleráveis e passam a
incitar uma violência descontrolada, além da ruptura
da ordem constitucional, que são a base da democracia
no país.
Vale destacar também que, como candidato oficial
a um novo mandato, Bolsonaro poderá responder pelos
seus atos e falas e poderá ser punido por um novo ataque, por exemplo, contra às urnas eletrônicas. Assim, o
presidente fica sujeito a multas, perda de tempo de TV e
até, em último caso, à cassação do registro de sua candidatura. Casos de abuso do poder econômico, abuso do
poder de autoridade e utilização indevida dos meios de
comunicação social cometidos durante sua campanha
podem ser alvos de ações e investigações que podem
culminar no fim de seu caminho para a reeleição. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer
que a manifestação do dia 7 de setembro não descambe
para uma escalada descontrolada de violência.
MARCELO AITH É ADVOGADO, LATIN LEGUM MAGISTER (LL.M) EM DIREITO PENAL
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A pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, um dos institutos mais sérios no quesito eleitoral, aponta que a decisão do
próximo presidente virá dos indecisos. Isso porque o número
de quem não sabe em quem votar está em 31.5% na espontânea,
superando os 30.5% de Lula (PT) e os 26.9% de Bolsonaro (PL). A
pesquisa está registrada sob número BR-05251/2022 no TSE.
Se observarmos os números podemos perceber que Lula pode
ter chegado ao seu teto, uma vez que parou de crescer.

Diferença pouca
Já na induzida, onde se mostra uma lista de candidatos,
Lula está na frente com 41.1%, mesmo índice do mês passado.
Bolsonaro está com 35.6%, apenas 5.5% de diferença, e Ciro Gomes com 7.9%. A pesquisa foi do dia 28 de julho e 1º de agosto.
Simone Tibet do MDB aparece com apenas 1.8%. Isso mostra
que quem conseguir no pleito buscar de forma mais eficiente
o voto indeciso vai levar o pleito.

Conﬁrmado
Ratinho Junior confirmou que Paulo Martins (PL) será o
seu candidato ao Senado no Paraná. Martins tem o apoio de
Ratinho e Bolsonaro. Com discurso eloquente, Paulo Martins
conquistou espaço e deixou pra trás, inclusive nas pesquisas,
outros postulantes ao cargo. Ele vai disputar com Sergio Moro
que saiu pelo UB (União Brasil). A decisão foi homologada
também no PL.

Indeﬁnido
A vida do Senador de 78 anos Álvaro Dias (Podemos) está
enrolada. Foi convidado a disputar a vaga de presidente pelo
Podemos, mas pelo que indica vai renunciar. As informações
dizem que deve mesmo é disputar contra Moro a única vaga
paranaense ao Senado. Na última pesquisa, Moro aparece
na frente de Dias. Seu desempenho no último mandato
não agradou a população e a terceiraidade, que atualmente
representa o Paraná no Senado,está deixando a desejar. E,
possivelmente, quem “pagará o pato”é Álvaro Dias.

Divulgação

"726"
Até o momento, este
é o número de candidatos a deputado estadual
no Paraná.

Divulgação

Enquanto trabalha para o
êxito da FENAFEP o prefeito
Osnei Stadler, de Prudentópolis, assinou, esta semana,
convênio para construção
da sede própria do Conselho
Tutelar com investimento
do estado. Osnei, que na foto
está com a secretária Célia
Schom, agradece ao governador Ratinho e ao chefe da
Sedu, Agostinho Zuk.

Encontro
Após a convenção do PSD que conduziu Ratinho Junior
para reeleição, realizada no último sábado, o prefeito Leandro Jasinski participou de um almoço com o apresentador
do SBT, Ratinho. O evento foi proporcionado por Hussein
Bakri que terá o apoio de Leandro para reeleição. Na foto,
Leandro, Hussein, Cris e Ratinho.

Moro para o
Senado
O União Brasil confirmou
o nome do ex-juiz Sergio
Moro para disputar a vaga
ao Senado no Paraná. A convenção estadual do partido
homologou apoio ao governador Ratinho Junior para
reeleição. Dentre os nomes
que vão disputar uma vaga
na Assembleia pelo UB está
Nelson Justus com base em
nossa região e o empresário
Newton Bonin que disputa
uma vaga a deputado federal
pela primeira vez.

Nilton Pabis

Nas mãos dos indecisos

A abertura da 1ª ExpoIrati teve um fato inusitado. O
prefeito Jorge Derbli recebeu a visita do prefeito da cidade
irmã de Santa Catarina, Neuri Meurer. Derbli já tinha visitado o município situado no norte do estado, a 400 km de
Irati-Pr. Derbli fez questão de envolver o prefeito de lá nas
solenidades de abertura. Irati não é um nome comum e ter
duas em estados próximos é uma singularidade. Na foto,
o prefeito Jorge Derbli e Neuri Meurer, com o presidente
da Câmara de Irati e com o vereador que acompanhou o
prefeito Meurer, representado o legislativo de lá.

FENAFEP

Esther Kremer

O CIS/AMCESPAR completou 28 anos. E para comemorar
a data, a prefeita Cleonice Schuck, presidente da entidade,
inaugurou a ampliação do CEO (Centro de Especialidades
Odontológicas) junto do lançamento programa itinerante de
diagnóstico do câncer e a apresentação do projeto da construção do AME – Ambulatório Médico de Especialidades, que será
construído próximo a Yazaki.

Cidades Irmãs

João Almeida Junior

Várias autoridades estarão presentes na ExpoIrati.O secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara,
confirmou que virá na sexta-feira (05), a tarde. No mesmo
período, a deputada Leandre estará circulando pelo local. Além
de Evandro Roman, que confirmou presença no sábado (06),
também Hussein Bakri já avisou que vem. Mas o primeiro foi
Artagão Junior que prestigiou o evento na noite de quinta-feira
(04), junto do prefeito Jorge Derbli.

Aniversário

Nilton Pabis

As expectativas para a 1ª
ExpoIrati são as melhores
possíveis. Além do CT estar totalmente preenchido
para o evento com mais de
200 empresas instaladas.
A movimentação na cidade já é perceptível. Hotéis
lotados em Irati e cidades
vizinhas, gerando contratação de mão de obra. Para
quem discorda, é apenas
uma mostra do volume que
uma festa desta impulsiona
o município em todos os
sentidos.

CESAR SILVESTRI FILHO

Presenças
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Expectativa

“A verdade é
que fica claro
que a relação do
Álvaro é utilitarista para preservar os interesses
dele”
NILTON PABIS| n.pabis@folhadeirati.com.br
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Enfermagem
Aconteceu na última sexta-feira (29) um encontro para
valorizar a enfermagem. Nele, a deputada Leandre falou
sobre o piso da enfermagem e as estratégias da aprovação
do Governo Federal. No evento, estiveram presentes a vice
de Irati, Ieda Waydzik, a presidente do CIS/Amcespar,
Cleonice Schuck, Leandro Jasinski, Junior Benato, a deputada Leandre e a secretária de Saúde de Rio Azul, Cristiane
Schvaidak, que foi uma das promotoras do evento.
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INVESTIMENTO

Imbituva consegue autorização para
licitar nova sede do Conselho Tutelar
sumi a Prefeitura, solicitei
que fosse dado andamento
a esse importante investimento em nosso município,
pois estava engavetado a

Apenas 12
municípios
do Paraná, em
um primeiro
momento, foram
contemplados com
investimento

“Vamos ter um espaço digno pra que
nossos conselheiros (as) tutelares
desempenhem com ainda mais qualidade suas funções”

CELSO KUBASKI

Reprodução Facebook Celso Kubaski

ESTHER KREMER
No dia 02/08, o prefeito
de Imbituva, Celso Kubaski,
esteve em Curitiba na Secretaria de Estado de Justiça
Trabalho e Família (SEJUF)
para retirar a autorização
para licitar a construção
de uma sede do Conselho
Tutelar do município. O
investimento será custeado
pelo Estado com o valor de
R$ 1.184.839,00.
Segundo o prefeito, apenas 12 munícipios do Paraná, em um primeiro momento, foram contemplados

funções. O trabalho já é feito
da melhor forma possível,
com um espaço melhor,
conseguimos aumentar a
qualidade do serviço pres-

O município conseguiu autorização com o investimento de R$1.184.839,00

com este investimento e na
região, apenas Imbituva e
Prudentópolis conseguirão
o recurso para a licitação.

Kubaski comentou sobre
a conquista e disse que este
investimento vai beneficiar
o município. “Desde que as-

vários anos, desde 2014, e
agora conseguimos. É mais
uma conquista.”, disse.
Ainda, o prefeito explica
que, atualmente, o Conselho
Tutelar está instalado em
um ambiente do próprio
município, mas que o espaço
não é o suficiente para que o
trabalho seja feito com ainda
mais excelência. “Vamos ter
um espaço digno pra que
nossos conselheiros(as) tutelares desempenhem com
ainda mais qualidade suas

tado”, comenta Celso.
Ainda, o gestor explica que é um ganho muito
grande para este serviço. “É
algo que tem um significado
grandioso para o município,
estava parado e agora conseguimos dar continuidade
neste projeto. É mais um
investimento do Governo do
Estado para Imbituva. Agradeço ao governador Ratinho
Junior por mais uma vez
olhar com carinho pro povo
imbituvense”, finaliza.

AUXÍLIO

Assistência Social de Fernandes
Pinheiro atende comunidades rurais
Moradores podem
se cadastrar no
Auxílio Brasil e
outros programas
sociais

A equipe da Secretaria
de Assistência Social, em
parceria com a Secretaria
de Saúde, de Fernandes
Pinheiro, realiza ações
nas localidades do interior do município durante
o mês de agosto. As atividades ocorrem todas as
segundas-feiras do mês,
nas escolas municipais
de cada localidade, entre
as 9h e 16h. No dia 1º, as
ações foram realizadas na
comunidade de Angaí.
As ações têm o objetivo
de aproximar das comunidades as atividades e
auxílios oferecidos pela
equipe de Assistência Social do município. Entre

Prefeitura de Fernandes Pinheiro

DANIELA VALENGA

Angaí foi a primeira comunidade que recebeu as atividades oferecidas pela Assistência Social
as possibilidades disponibilizadas pela equipe,
os moradores podem realizar o cadastro para
receber o Auxílio Brasil e
a atualização do Cadastro
Único.

“São feitos informativos sobre
direitos, atendimentos e
orientações em geral sobre
os serviços ofertados”
ELISANGELA DO CARMO PIRES

Além disso, os moradores têm acesso aos demais
serviços da se cretaria,
como Centro de Referência de Assistência Social
(Cras), Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas),
Programa Família Acolhedora, Programa Criança
Feliz, Posto Avançado da
Agência do Trabalhador,
entre outros.
“Também são feitos informativos sobre direitos,
atendimentos e orientações em geral sobre os serviços ofertados”, coloca a
secretária de Assistência

Social, Elisangela Do Carmo Pires.
Durante as ações nas
comunidades, a equipe
de saúde também realiza
a atualização do Cartão
SUS. “Precisamos ter to-

dos os dados corretos e
por isso fomos até esse
evento para poder realizar o atendimento mais
próximo do usuário”, relata a secretária de Saúde
Emanuelle De Matos.
Ela ressalta a importância da população realizar essa atualização
porque o Cartão SUS é
a b a s e p a ra q u e s e j a m
realizados os serviços na
área da saúde pública.
“Por isso, estamos orientando toda a população
que não tenha conseguido fazer o Cartão que vá
até esses encontros que
terão durante este mês
ou busquem as unidades
de saúde para fazer a atualização do cartão SUS”,
coloca a secretária.
PROGRAMAÇÃO:
D i a 0 8 - B i t uva d a s
Campinas
Dia 15 - Bituva dos Machados e Saruvas
Dia 22 - Bituva dos Lucios
Dia 29 - Assungui
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TURISMO

Prefeitura assina ordem de serviço
para fachada da Feira do Produtor
Arquitetura da obra
vai homenagear a
imigração polonesa
no Paraná
Por meio da reforma e
ampliação da fachada, a
Feira do Produtor Iratiense
vai se tornar um ponto turístico municipal. O estilo
arquitetônico do projeto,
assinado pelo engenheiro
Dagoberto Waydzik, vai
homenagear os 150 anos
da imigração polonesa no
Paraná. A ordem de serviço
para o início dos trabalhos
foi assinada no sábado (30)
pelo prefeito Jorge Derbli.
Os recursos para a obra
foram viabilizados graças
às articulações da deputada federal Leandre Dal
Ponte. No total, o custo
será de R$ 247.138,60 e a
empresa nomeada para a
execução do serviço foi a
WAM Licitações, conforme
informações da assessoria.
De acordo com Derbli, a
obra faz parte de um esforço da gestão em trabalhar
pelos agricultores de Irati.
A prova disso é a reforma
completa na estrutura da
feira, que migrou de um
espaço de madeira para
um barracão industrial,
em 2019.
“Um ambiente confor-

Amanda Borges

AMANDA BORGES

A assinatura da Ordem de Serviço da obra ocorreu no sábado (30) durante a feira
tável para eles, que vêm
vender os seus produtos,
e para as pessoas que vêm
aqui comprar”, afirmou
o prefeito. Ainda, ele reforçou que, a partir da
entrega da obra e em razão
do estilo da construção, a
Feira do Produtor Iratiense se tornará um atrativo
turístico. Além disso, outras mudanças deverão
acontecer na estrutura
do espaço em breve, como
a pavimentação do estacionamento em torno do

barracão.
A vice-prefeita de Irati,
Ieda Waydzik, deseja que
a obra contribua para que
a Feira se torne referência
a nível regional e estadual.
“Porque produtos bons nós
temos. Precisamos, agora,
atrair turistas para comprar, mais do que já temos,
para usufruir dos produtos
aqui da Feira”, explica.
No mesmo sentido, tornar o lugar mais atrativo
significa mais lucro para
os feirantes. Raimundo

Gnatkowski, além de secretário de Agropecuária,
Abastecimento e Segurança Alimentar de Irati,
expôs durante 20 anos na
Feira do Produtor. Para ele,
toda e qualquer melhoria
no local significa diferença efetiva na vida de quem
trabalha ali. Por isso, define a obra como um “sonho
realizado”.
O presidente da Feira
do Produtor, Oscar Orchel,
reforçou o que foi dito por
Raimundo. “A melhoria é

o conforto para quem vem
expor aqui. Então ficamos
muito gratos por isso”, reforçou a liderança.
Seu companheiro de
chapa, Irineu Lukavy, vice-presidente, construiu sua
história nos corredores da
feira, onde trabalha há 35
anos. “Assim que eu casei
eu fui fazendo feira”, brinca o produtor. Por isso, diz
que ver os investimentos
no espaço é motivo de muita alegria.
E o trabalho continua.
Hoje, são vendidos produtos de hortifruti, variados
tipos de queijos, vinhos,
leite, carnes, ovos, sucos,
geleias, bolachas, pastéis,
caldo de cana, artesanatos, entre outros produtos.
Ainda, é servido um café
colonial com variedade de
quitutes doces e salgados,
feitos de maneira caseira.
No sábado (30) o valor do
café foi totalmente revertido para uma iniciativa
social.
O presidente da Câmara
de Vereadores de Irati, Helio de Mello, elogiou o projeto. “Para quem conhecia
aquele espaço que era de
madeira, ver esse que foi
construído ganhando essa
nova cara, além de deixar o
lugar agradável, é mais um
ponto de referência para
as pessoas que visitam
Irati e para os iratienses”,
finaliza Hélio.

CONTINUIDADE

Autorizado o processo de licitação da
obra do Hospital de Teixeira Soares
O recurso virá
conforme as
medições do plano
de trabalho

Assinatura do documento contou com presença das autoridades de Teixeira Soares
linoski, o Secretário de
Saúde Amauri Klossowski,
o provedor do hospital Rodrigo Wagner e a chefe de
gabinete Adriane Barbieri.
Além da reforma e ampliação, serão adquiridos
n ovo s u t e n s í l i o s c o m o
móveis planejados, recepção, cadeiras, camas, itens
hospitalares e vários equi-

pamentos novos. Segundo
o plano de trabalho, a obra
tem previsão de conclusão
de seis meses há um ano.
PROJETO
Em março de 2022, o
prefeito Lula Thomaz, assinou a liberação da verba
para reforma e ampliação
da Associação dos Amigos
do Hospital de Teixeira

Ilustração

Na sexta-feira (29), em
Curitiba, foi assinado o
convênio para a reforma
e ampliação da Associação Amigos do Hospital de
Teixeira Soares. O recurso
virá conforme as medições do plano de trabalho. “A reforma vai trazer
melhorias, mas para isso
acontecer, terá mudança
no fluxo de trabalho e
atendimento, então esperamos a compreensão de
todos”, aponta o Secretário de Saúde, Amauri
Klossowski.
Na ocasião da assinatura, esteve presente o
prefeito Lula Thomaz, a
vice-prefeita Juliana Be-

Assessoria

LETICIA H. PABIS E ASSESSORIA

Soares. O projeto que prevê a reforma do hospital
veio de encontro com o
PlanificaSUS, projeto que
tinha como objetivo o fortalecimento da Rede de
Atenção à Saúde, através
da Planificação da Atenção à Saúde (PAS). O município de Teixeira Soares
foi selecionado pelo Governo do Estado para ser a
unidade vitrine do Paraná
neste processo. O custo da
obra está previsto em R$
3.934.000,00, sendo R$
3.000,000,00 do Governo
do Estado e R$ 934.000,00
com recursos próprios do
município

Projeto visa reformar s ampliar da Associação Amigos do Hospital
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REFORMA

Prefeitura de Irati entrega Casa de
Apoio à Mulher Vítima de Violência
O espaço passou
por reformas
para aumentar
a qualidade no
atendimento as
vítimas

Nesta terça-feira (2),
foi entregue a reforma da
Unidade de Acolhimento à
Mulher em Situação de Violência de Irati. A cerimônia
aconteceu no Centro da
Juventude. A casa já existia,
mas foi reinaugurada, pois
passou por reformas. O espaço faz parte das políticas
públicas de prevenção a
violência contra a mulher e
contra a família, e pertence
a Secretaria Municipal de
Assistência Social. Um investimento de mais de R$
400 mil.
A casa foi modernizada,
e as reformas incluem mais
quartos, banheiros adaptados, cozinha, espaço para a
realização de roda de conversas coletivas e uma sala
de convivência, além disso,
todos os ambientes possuem acessibilidade. Ainda,
existe uma equipe responsável pelo ambiente, que
presta todo o atendimento
necessário para acolher as

Jaqueline Lopes

KARINA LUDVICHAK, COM REPORTAGEM
DE JAQUELINE LOPES

As mulheres vítimas de violência podem ﬁcar na Casa de Apoio por um período de até 6 meses
vítimas da melhor forma
possível.
Não apenas a mulher
vítima de violência é acolhida neste espaço, a família também recebe apoio
e acolhimento. Segundo a
vice-prefeita de Irati, Ieda
Waydzik, a reforma no
local aumenta a qualidade
do atendimento, traz mais
comodidade e segurança
para as mulheres que procuram ajuda e não tem para
onde ir.
Ieda parabenizou a equipe de Assistência Social que
está à frente do projeto, e

comenta que os profissionais estão realizando um
excelente trabalho, de forma eficiente. Ela comenta,
ainda, sobre o quão importante é um local como este
para o município. “É com
alegria que nós estamos
entregando este espaço,
não com alegria pela violência, mas com alegria de
ter mais qualidade nesse
acolhimento, para todas as
mulheres que, por ventura,
se encontram neste momento tão difícil da vida”,
esclarece a vice-prefeita.
O representante da Se-

cretaria de Assistência
Social,Denis Cezar Musial,
diz que o espaço é de muita
importância, e proporciona
as vítimas a oportunidade
de refletir e decidir com
tranquilidade e clareza as
decisões que serão tomadas após ela sair do local
de acolhimento. “Compreendemos o quanto é difícil
e complexo este assunto,
porém esse investimento
em si, traz a garantia de
que esta mulher não está
sozinha, e que ela pode
procurar os equipamentos
da assistência social como o

CAPACITAÇÃO

CRAS, e o CREAS”, comenta.
Vera Gabardo, vereadora e Procurado da Mulher
na Câmara Municipal, fala
sobre a necessidade do espaço, que até alguns anos
não existia, e as vítimas
não tinham para onde ir.
“É uma conquista muito
grande, não apenas para
as mulheres, mas também
para as famílias, pois muitas vezes os filhos estão
juntos, percebendo e vendo
tudo o que acontece dentro
de casa”, diz.
A vereadora destaca que
apesar dos programas criados para atender as vítimas
de violência doméstica, o
índice de crimes contra a
mulher cresceu nos últimos anos na cidade de Irati.
“Ficou melhor o atendimento, mas os crimes não
deixaram de acontecer. De
janeiro até agosto, foram
registrados 130 boletins de
ocorrência (de violência
contra a mulher) no município”, observa a procuradora.
O CREAS e o CRAS são
centros de referência que
podem encaminhar as mulheres ao centro de acolhimento, e são a porta de
entrada no território mais
próximo. As mulheres podem ficar por seis meses na
casa, e segundo Ieda, a média de mulheres acolhidas
é de três a quatro por mês.

TRAGÉDIA

8ª CIPM inicia curso de Homem morre em
formação de Praças em Irati acidente na BR-277

PRF

Depois de formados,
os novos praças
estarão aptos
a integrar a
corporação
O acidente aconteceu na Br-277, Km 239, em Irati

COMUNICAÇÃO 8ª CIPM

ESTHER KREMER COM INFORMAÇÕES DA PRF
8ª CIPM

Na terça-feira (02), a 8ª
CIPM recebeu 44 alunos que
iniciaram o Curso de Formação
de Praças (CFP), que é destinado ao civil aprovado em concurso público para a carreira
de Praça da Polícia Militar do
Paraná (PMPR), habilitando-o
a desempenhar as funções de
Soldado, Cabo e Sargento da
Corporação.
O CFP 2022 terá uma carga
horária de 1605 horas, preparando o novo policial para
executar as funções de policiamento ostensivo geral. O curso
conta com cerca de 50 disciplinas que envolvem o meio policial, como legislação, noções
de direito, polícia comunitária,
atendimento pré-hospitalar,
técnicas de abordagem, educação física, tiro, dentre outras.
Depois de formados, os

Novos praças iniciaram curso nesta semana em Irati
novos praças da Polícia Militar do Paraná estarão aptos
a integrar a corporação e a
exercerem a função inicial

de soldado, aumentando o
quadro de efetivo e contribuindo significamente junto
à comunidade.

Na quarta-feira (03), por
volta de 22h50, na BR-277, Km
239, em Irati, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu
um acidente, do tipo colisão
frontal, que resultou na morte de um homem de 48 anos.
Segundo a PRF, o acidente
envolveu um caminhão Volvo

com placa de Nova Aurora/
PR e um veículo Renault Sandero com placa de Curitiba/
PR. O condutor do caminhão,
um homem de 42 anos, saiu
ileso da batida. O condutor
do outro veículo não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito
no local.
O corpo foi encaminhado
ao IML de Ponta Grossa.
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REVITALIZAÇÃO

Praça Tiradentes de Rio Azul ganha
um chafariz e obra está 50% concluída
Projeto inicial
teve algumas
readequações para
deixar o espaço
mais aconchegante
para a população

Novo chafariz da Praça Tiradentes está em construção e ficará no centro do espaço

“Nós readequamos o projeto de
acordo com os desejos da população.
E a praça está ficando muito bonita”
PREFEITO LEANDRO JASINSKI
ciou no começo de julho
e já mostra como ficará
a praça. O chafariz será
no centro e terá bastante
iluminação, assim como
todo o espaço, para dar
mais segurança às pessoas, principalmente à noite.
Nas últimas semanas, foi
realizada a concretagem

VANDERLEI KAWA OFS ALACS
Caríssimos! Deus não
nos chamou à impureza, mas à santidade; esta
recomendação do Apóstolo São Paulo foi feita no
contexto bem concreto do
relacionamento familiar
e da conduta ética que
ele propunha
aos cristãos
OUTDOOR
daquele tempo, que ressoa também em nosso
tempo. Os cristãos deviam
dar testemunho de uma
vida correta que tivesse
a constituição da família

dos pisos.
Após as instalações elétricas e hidráulicas do
chafariz serem concluídas, a estrutura composta
de fundação e vigas está
em execução. Com a etapa
parcialmente concluída, a
obra está em 50%, adiantada para a previsão ini-

cial. Devido à readequação feita pela Prefeitura,
a quadra que estava no
projeto inicial, que ficaria
em frente à igreja, foi retirada. Além do chafariz,
a praça terá playground,
academia ao ar livre, entre
outros atrativos.
Segundo o prefeito de
Rio Azul, Leandro Jasinski,
as mudanças feitas foram
analisadas de acordo com
o que a população queria. “No centro vai ficar o
chafariz, que é a cereja do
bolo, e vai deixar a praça
muito mais bonita. Além

Reprodução Prefeitura de Rio Azul

As obras de revitalização da Praça Tiradentes
de Rio Azul estão a todo
o vapor, e o espaço vai
ganhar um chafariz, que
já está em construção. A
Prefeitura readequou o
projeto inicial para deixar
o local mais alegre e com
mais atrativos para a população. A obra está 50%
concluída.
A segunda fase ini-

Reprodução Prefeitura de Rio Azul

JAQUELINE LOPES

disso, terá muitos atrativos. Nós readequamos o
projeto de acordo com os
desejos da nossa população. E a praça está ficando
muito bonita”, comenta o
prefeito.
Ainda, Jasinski completa que a empresa que
ganhou a licitação é séria
e está acelerando as obras.
“Assim, em pouco tempo,
nós poderemos entregar
essa obra: uma praça tão
linda para a nossa população”.
A praça também terá
vários bancos para que
as pessoas possam aproveitar mais o espaço, e diversas lixeiras espalhadas
para manter o local limpo.
A revitalização da praça dará mais segurança,
acessibilidade e conforto
a população. Será mais
um espaço de lazer em
Rio Azul.

Obra de revitalização do espaço está 50% concluída

PAZ E BEM
CONVERTER-SE A SANTIDADE
como base a referência. No
equilíbrio do relacionamento
familiar, deviam encontrar o
sustento para a convivência
da justiça e na santidade, no
respeito mútuo da intimidade familiar e no apreço pela
estima sadia de uns pelos
outros, principalmente da
vida vivida em comunidade
e família. O contraste entre
a impureza e a santidade
assinalada a essa diferença a
fé cristã deve produzir sempre nas pessoas a conversão

para ser melhor, converter-se
sempre a santidade, e isso
acontecerá a partir da graça
recebida de Deus por meio
de Jesus Cristo, agora a vida
humana está impregnada da
presença de Deus. Deus colocou sua santidade na raiz da
vida humana. Ele mesmo se
colocou na família humana,
e santificou a vida de família
com o convívio humano que
quis assumir no cotidiano das
relações familiares a que se
submeteu em Nazaré. Assu-

miu sua identidade histórica
a partir desta experiência,
sendo juridicamente reconhecido como o Nazareno.
Assim a partir de Cristo, a
vida de família passou a ser
o domínio da presença de
Deus. Por isso, a santidade
foi trazida para dentro da família. Ser santo é ser de Deus.
Deus tomou posse da família
humana. Agora a família humana encontra sua vocação
dos seus desígnios. Assim se
corrigem as distorções que,

por oposição à santidade,
o apóstolo chama de impureza. Sabemos como Jesus
sacudiu os preconceitos
existentes a respeito do
puro e impuro. Para os que
são puros, tudo é puro. A
pureza não depende do exterior, ela brota do íntimo,
nasce do nosso coração.
Se o coração é de Deus, se
torna fonte de pureza. Ele
gera amor, que purifica
e santifica. Reflita. Paz e
Bem!
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INFRAESTRUTURA

Prefeitura de Mallet investe em
asfalto de quatro ruas do município
No total, foram
emprestados
R$ 7 milhões pelo
ﬁnanciamento
da Caixa

Moradores de quatro ruas
de Mallet poderão circular
mais tranquilamente até
suas casas. Por meio de um
acordo entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura,
R$ 7 milhões foram emprestados para melhorar as condições de infraestrutura municipais.
Ao todo, R$ 6.713.289,13
foram destinados a pavimentação das ruas Avenida João
Pessoa, Rua Eugênio Graboswki, Rua Sete de Setembro
e Rua Munhoz de Carvalho.
Os outros R$ 286.710,87 vão
ser utilizados para recape
asfáltico, por definição do
prefeito de Mallet, Moacir

Prefeitura de Mallet

AMANDA BORGES

Ao todo, R$ 6.713.289,13 foram destinados para pavimentação
Alfredo Szinvelski, e o projeto
será apresentado em breve.
O valor foi viabilizado através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento
(FINISA), que disponibiliza
empréstimos ao setor público.
A lei foi votada no dia 15 de
julho de 2021, pela Câmara de

Vereadores de Mallet. No dia,
de acordo com a secretária de
Planejamento do município,
Lady Dayana Tibes Farias, a
população marcou presença
em peso na sessão, que, lutando pelas suas demandas, pressionou os vereadores para a
aprovação do financiamento.

De acordo com o site do
programa, “o FINISA contribui para a melhoria das condições de vida da população,
proporcionando a geração de
empregos e renda por meio
do apoio à realização de inúmeras obras que se concretizam por meio dessa linha de
financiamento”.
Em nota divulgada pela
gestão na terça-feira (26), o
prefeito afirmou que ouvir o
desejo da população vai gerar
melhorias diretas no cotidiano dos moradores. “A Caixa
trouxe a possibilidade de melhorar em muitos aspectos a
vida dos malletenses, as ruas
de nossa cidade estão mudando, é o começo de uma nova
história”, afirmou o prefeito.
No dia da votação, discutia-se a respeito do receio na
realização de novos empréstimos no futuro, pensando
na possibilidade dos cofres
municipais. Contudo, o prefeito diz que essa não precisa
ser uma preocupação. “Não
temos nenhuma pendência
com o banco, estamos com

as prestações de contas em
dia, com isso, podemos realizar novos contratos para o
futuro”.
A secretária de Planejamento contou que a população também cooperou para
a escolha das ruas. De acordo
com ela, os critérios adotados
para seleção foram o fluxo de
pessoas no local e as demandas anteriores da população.
Lady conta que aproximadamente mil pessoas poderão
acessar melhor seus lares,
sem contar nas muitas que
vão ter seu tráfego facilitado
ao passarem pelos quatro
lugares.
As obras da Avenida João
Pessoa e Rua Eugênio Graboswki já iniciaram e as da
Rua Sete de Setembro e Munhoz de Carvalho vão começar na sequência. Ainda,
quanto à possibilidade de
realização de novos empréstimos para continuidade das
pavimentações, a Prefeitura
divulgou que o assunto será
discutido com a Secretaria
de Planejamento e Fazenda.

ÁREA RURAL

Guamiranga conquista cerca de
R$ 3 mi em pavimentação asfáltica
A estrada que liga o
perímetro urbano
à comunidade
do Guamirim
receberá mais de
2.400 metros de
pavimento asfáltico
A união de forças conseguiu uma conquista importante para Guamiranga.
No final do mês de julho,
foi anunciado pelo prefeito
Marcelo Leite a conquista do
recape do calçamento que
liga Guamiranga a comunidade do Guamirin. O recurso
será liberado via Secretaria
de Infraestrutura do governo
Ratinho Junior.
A articulação contou com
apoio dos ex-prefeitos João
Orestes Fenker e Telma Regina Fenker, que se reuniram
com o atual prefeito, Marcelo
Leite e juntos solicitaram a
intervenção dos deputadosSandro Alex (federal) e Ale-

Assessoria

KARINA LUDVICHAK

A articulação contou com o apoio de ex-prefeitos, deputados e prefeitura municipal
xandre Curi (estadual) para
liberação do recape junto ao
Governo do Estado. O trecho
é de mais de 2,4 km. O recurso para a realização da obra
deve ser destinado através da
Secretaria de Infraestrutura e
Logística (SEIL).
Marcelo destacou que
serão, aproximadamente,
R$ 3 milhões em investimentos nesta importante obra. A

Prefeitura está à frente dos
projetos que envolve recuperação de base, sub-base, meio
fio, pintura e sinalização da
via onde ocorrerá o recape
asfáltico. “Já fomos beneficiados com recursos para pavimentação da comunidade
Boa Vista, Nova Boa Vista, e
Barra Mansa, que já está em
licitação. Vamos recuperar
esta importante ligação que

tem trechos já danificados,
melhorando assim o trafego”,
concluí Leite.
O recape asfáltico será
feito em CBUQ, um dos tipos
de revestimentos asfálticos
mais utilizados na pavimentação de vias urbanas e rodovias brasileiras. Segundo o
secretário de Planejamento
e Infraestrutura, Fernando
Matias, está obra é impor-

tante, pois a via que receberá pavimentação asfáltica,
é a terceira maior estrada
municipal de Guamiranga.
“Ela está ligada a outros municípios, comunidades e ao
parque de eventos da cidade,
o investimento feito neste
local vai valorizar ainda mais
os produtores locais, facilitar
o acesso ao centro da cidade,
trazer mais segurança na trafegabilidade, além de aumentar a durabilidade da entrada,
que ficará mais resistente a
passagem de veículos pesados
e intemperismos”, concluí.
A licitação para a realização da obra deve sair nos próximos dias. O projeto é uma
inciativa dos ex-prefeitos em
parceria com o atual prefeito
Marcelo Leite e o deputado
federal Sandro Alex, que até
poucos dias era o secretário
da SEIL, apoiado por Alexandre Curi. Para Sandro Alex,
a realização de obras como
está são possíveis através de
parcerias. “Foi um grande sonho sendo conquistado aqui,
pelo prefeito e nossas grandes
lideranças”, enfatiza Alex.
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VALORIZAÇÃO

1ª ExpoIrati inicia com exposições
e várias atrações para a população
Evento acontece no
CT Willy Laars até
domingo (07), e tem
diversas atividades
gratuitas

Prefeito Jorge Derbli, junto de outras autoridades e ex-prefeitos, deu início a 1ª ExpoIrati

Na quinta-feira (04), o local já estava movimentado pela população

orgulhoso disso porque é
uma festa diferente, com
o rodeio country, shows
nacionais, acredito que
essa festa vai superar o
rodeio em tudo, inclusive,

SENAC OFERECE WORKSHOP
O SESC/SENAC disponibilizou, em parceria com a
Prefeitura, uma unidade móvel que oferece workshops
gratuitos na área de gastronomia na ExpoIrati. Na
abertura houve a entrega da chave, e a administração
agradeceu, publicamente, o investimento de mais de R$
25 milhões que o Sistema Fecomércio está realizando no
município, com uma construção moderna na BR-153,
no bairro Ouro Verde. Sidnei Lopes de Oliveira, diretor
regional do SENAC, comentou sobre esses investimentos. “Para o SENAC é uma honra participar desse
momento, especialmente com uma unidade móvel para
capacitação e treinamento das pessoas da cidade. Estamos investindo no município para que tenhamos uma
unidade no nível e porte de Irati, e que toda a região
merece”, conclui.

Pedro Henrique Wasilewski

a t i v i d a d e s e s p o r t i va s ,
apresentações culturais,
robôs, personagens e quatro shows nacionais. O
iratiense Paulinho Pezak
já animou a abertura da

em público, e também no
fomento do nosso comércio”, comenta Derbli.
“Quero agradecer a todos
os secretários e funcionários da Prefeitura que
estão cuidado de tudo, a
cada um que colaborou de
uma forma ou de outra”,
completa o prefeito.
A vice-prefeita Ieda
Waydzik destaca que foi
uma tarde emocionada,
porque foi um desafio
proposto pelo prefeito.
E l a a i n d a r e l e m b ra d o
frio na barriga quando
c o m e ç a ra m a f a l a r e m
Expo, e quando visitaram
a Expo Maringá para conhecer, e, assim, iniciar
os preparativos. “Estou
muito orgulhosa da nossa equipe, que realmente
vestiu a camisa para que
hoje tivéssemos essa festa
tão bonita no nosso município. E mais orgulhosa
ainda dos participantes
que compraram a ideia,
acreditaram nela e que
seria um sucesso”, destaca.
O presidente da Câmara de Vereadores de Irati,

Jaqueline Lopes

festa com muita música
gaúcha.
Para o prefeito Jorge
Derbli, a ExpoIrati é uma
festa que veio para ficar.
“Irati, com essa exposição, entra no rol do calendário estadual. E fico

Jaqueline Lopes

Na tarde de quinta-feira (04), foi realizada a
abertura da 1ª ExpoIrati,
que deve movimentar o
município nestes dias de
festa no CT Willy Laars.
Até o domingo (07), várias
a t ra ç õ e s e s t ã o p r o g ramadas para a população
prestigiar. O objetivo do
evento é fomentar o comércio local, e cerca de
200 empresas estão participando.
A feira conta com exposição de produtos e
serviços, atividades voltadas à agropecuária com
a parte de tecnologia no
agro, palestras para os
agricultores, cafés, exposições de animais e muito
mais. Ainda, haverá velocross, rodeio country,

Jaqueline Lopes

JAQUELINE LOPES

Vista área do CT Willy Laars preparado para receber a feira nos dias 04, 05, 06 e 07 de agosto

Jorge e vice Ieda, esse tipo
de evento faz com que a
cidade se desenvolva, e
os munícipes tenham a
oportunidade de participar, gratuitamente, de
um evento maravilhoso
igual a esse. Estou aqui
para poder deixar uma
semente, uma proposta
para que possamos nos
visitar mais vezes, trocar
experiências e ajudar a
d e s e n vo l ve r o s n o s s o s
municípios”, observa.
PRESENÇAS
Estiveram presentes o
prefeito de Inácio Martins
e presidente da Amcespar, Junior Benato, o prefeito de Imbituva, Celso
Kubaski, o presidente
da Associação Comercial
e E m p r e s a r i a l d e I ra t i
(Aciai), Elias Mansur, o
presidente da Câmara

Helio de Mello, comenta
que a festa é uma oportunidade de todos exporem,
além de incentivar o comércio. “Muito bom poder
fazer parte deste momento da história do nosso
município. Em um evento
nessa envergadura, nesse
porte, que vem alavancar
o desenvolvimento da
nossa cidade, e contemplar desde o menor até
o grande empresário. É
uma oportunidade dada
a todos. A administração
é feita para todos”, disse.
N a a b e r t u r a , e s t ava
presente o prefeito de
Irati do estado de Santa
Catarina, Neuri Meurer, e
o vereador Renato Ritter.
Meurer brincou com a
coincidência dos nomes
e contou como nasceu
a história entre as duas
cidades. Ainda, falou sobre a festa e o motivo da
visita. “Parabéns prefeito

de Vereadores, Helio de
Mello, vereadores Amauri
Cesar Jacumasso, Terezinha Miranda Veres, Wilson Karas e Nei Cabral, a
tenente da Polícia Militar,
Gisléia Ferreira, o dire-

“A festa é uma
vitrine da nossa
cidade. É com
grande satisfação que damos
início a Primeira
ExpoIrati”.

PREFEITO JORGE DERBLI

tor regional do Senac-PR
Sidnei Lopes de Oliveira
e o gerente do Senac,
João Guilherme Baggio de
Oliveira, os ex-prefeitos,
Sérgio Stoklos e Alfredo
Van Der Neut.
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NOVIDADE

Projeto Folha Escola lança primeiro
Concurso Soletrando a Cultura
As inscrições
começam no
dia 12/08 para
todos os alunos
participantes do
Folha na Escola 2022

Acesse o
QRCode
para ver
o regulamento
do Concurso

ESTHER KREMER
A partir do dia 12 de
agosto, as inscrições para
o 1º Concurso Soletrando
a Cultura estarão abertas.
Este ano, o Projeto Folha Escola, com parceria do Colégio Sesi de Irati e Grupo Saber, inovou e está lançando
um concurso de soletração
de palavras para as escolas
dos municípios de Irati, Fernandes Pinheiro, Imbituva,
Mallet e Prudentópolis, que
fazem parte do Projeto, podem participar.
O concurso terá duas
fases, uma municipal e outra regional (final). Haverá
premiação para 1º, 2º e 3º
lugar das duas fases. As professoras serão premiadas na
fase final do concurso. Cada
escola ficará responsável
por inscrever DOIS participantes que irão representar
as suas cidades na fase final.
É função da Folha de
Irati ir até cada cidade participante e realizar a fase
semifinal do concurso. Será
toda sexta-feira em um
município diferente. Os horários ainda serão definidos
e divulgados.
O principal objetivo desta competição é incentivar
e fomentar o conhecimento
das crianças em língua portuguesa em suas diversas
categorias como sinônimo,
classificação gramatical, definições das palavras, aplicações das palavras corretamente nas frases, ect. As
palavras para a soletração
serão escolhidas de livros
infantis para que seja ainda
mais próxima da realidade

Prefeitura Municipal
de Mallet

de cada aluno.
FIQUE ATENTO (A) AS
DATAS DO CONCURSO:
•
Será realizada uma
seleção de alunos em cada
unidade escolar de acordo
com critérios estabelecidos
pela própria escola;
•
As escolas têm, até

Prefeitura Municipal
de Prudentópolis

o dia 02 de setembro, para
realizar a inscrição de dois
dos alunos selecionados na
Secretaria de Educação do
seu município;
•
A fase semifinal
acontece nas seguintes datas: 16/09 – Mallet; 23/09 –
Fernandes Pinheiro; 30/09

Prefeitura Municipal
de Imbituva

– Prudentópolis; 07/10 – Irati; 14/10 – Imbituva; 21/10
– encerramento do concurso; OBS.: CASO FALTE
TEMPO PARA REALIZAR A
FASE SEMIFINAL NO DIA
ESTABELECIDO, AS DATAS
SERÃO MODIFICADAS;
•
As decisões da mesa

Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

julgadora na fase final serão
soberanas e irrecorríveis;
•
O vence dor será
aquele que soletrar corretamente todas as palavras
e não for eliminado;
•
A participação no
concurso implicará na concordância total e incondicional dos participantes
com todos os itens do regulamento;
•
Os casos omissos
não previstos no regulamento serão analisados e
decididos pela Comissão
Organizadora.
O regulamento do concurso está disponível no
site da Folha de Irati, na categoria Folha Escola. Qualquer dúvida a respeito do
concurso pode ser enviada
a organização do mesmo
através do e-mail jornalismo@folhadeirati.com.
br ou pelo WhatsApp (42)
98423-2331.

Núcleo Regional de
Educação de Irati

FOLHA
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PRUDENTÓPOLIS

Tradicional feijoada da FENAFEP será
preparada em panela de 10 toneladas
A partir desta
sexta-feira (05), a
panela já está em
exposição no centro
de eventos

A maior feijoada do
mundo, destaque da Festa
Nacional do Feijão Preto
(FENAFEP) de Prudentópolis, será preparada em
uma panela de 10 toneladas. A FENAFEP ocorre
entre os dias 12 e 14 de
agosto. Tradicionalmente, o prato é servido no
sábado do evento, então,
neste ano, os visitantes
podem garantir a feijoada
no dia 13.
A panela gigante chega em Prudentópolis na
sexta-feira (05), e estará
em exposição no Centro
de Eventos Terra das Ca-

"3 mil"

Previsão de pratos
servidos de feijoada na
FENAFEP.
choeiras. O preparo da
feijoada inicia ainda na
madrugada do dia 13, para
ser servida ao público ao
longo do dia, com expectativa de público recorde.
O cardápio da feijoada
é complementado com

Prefeitura de Prudentópolis

DANIELA VALENGA

A maior feijoada do mundo é preparada durante a FENAFEP e este ano acontece nos dias 12 a 14 de agosto

arroz, couve, vinagrete,
laranja, farofa e saladas,
além de sagu ao vinho e
creme branco para sobremesa.
“Como as vendas antecipadas estão grandes
este ano, a expectativa
é de que mais de 3 mil
pratos de feijoada sejam
servidos”, aponta a Secretária de Turismo, Cristiane Guimarães Boiko Rossetim. No dia 13, o almoço
com feijoada ocorre entre
às 11h30e 14h, o valor do

ingresso para os adultos
é R$45 antecipado e R$50
no local, para as crianças
entre 6 e 12 anos, R$25 antecipado e R$30 no local.
O jantar, ocorre entre
18h e 20h, o valor para
alimentação para adultos
é R$40 antecipado e R$45
no local, e para crianças
entre 6 e 12 anos, R$20 antecipado e R$25 no local.
Crianças até 5 anos não
pagam. Mais informações
sobre os ingressos podem
ser obtidas pelo telefone:

(42) 3446-6550.
Além da feijoada, a
programação gastronô-

m i c a d a F E N AF E P t e rá
outras opções para o público. Serão 14 empresas
de gastronomia na área
interna, próximo ao palco
2 d o eve n t o c o m a p r e sentações locais e culturais, e mais 10 espaços
externos com lanches e
porções variadas.
“Os empreendimentos
de gastronomia locais
estão se organizando com
comidas e cardápios variados para agradar todo
o público, desde pratos
típicos à lanches muito
bem preparados”, conta
Cristiane.
FENAFEP
Após dois anos sem
edições por conta da pandemia, a Festa Nacional
do Feijão Preto, reconhecida nacionalmente,
retorna em sua 11ª edição. A FENAFEP ocorre
no Centro de Eventos
Terra das Cachoeiras.
Os três dias de festa tem
programação com shows nacionais, atividades
e s p o r t i va s , c u l t u ra i s e
empresariais.

“Os empreendimentos de gastronomia locais estão se organizando com comidas e cardápios
variados para agradar todo o
público"
CRISTIANE GUIMARÃES BOIKO ROSSETIM

FOLHA
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PREVENÇÃO

Veja quais são as formas de parar a
tosse seca noturna: 4 dicas simples
Para acalmar a tosse
seca noturna, pode
ser interessante
tomar um gole de
água, evitar o ar
seco e manter os
cômodos da casa
sempre limpos

A tosse noturna é uma
defesa do organismo e tem
como principal função a
eliminação de elementos
estranhos e secreções das
vias respiratórias. Esta tosse é bastante incômoda e
cansativa, mas pode ser
solucionada com medidas
simples.
No entanto, é importante procurar o médico
quando a pessoa não consegue dormir devido a tosse,
quando a tosse é muito
frequente e ocorre em mais
de cinco dias por semana
ou quando é acompanhada
de catarro, febre ou outros
sintomas que podem indicar algo mais grave, como
a presença de tosse com
sangue.
HIDRATAR A
GARGANTA
Tomar um gole de água
em temperatura ambiente
ou tomar um gole de chá
morno quando a tosse aparecer, pode ser interessante
para parar a tosse noturna.
Isso vai manter a boca e a
garganta mais hidratada, o
que ajuda a acalmar a tosse
seca. Leite morno adoçado
com mel também pode ser

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

Reprodução

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

É importante procurar o médico quando a pessoa não consegue dormir devido a tosse
uma boa opção, que ajuda
inclusive a pegar no sono
mais rápido, porque combate à insônia.
MANTER AS VIAS
AÉREAS LIMPAS
Além de evitar o catarro
tomando todas as medidas necessárias, é importante evitar o acúmulo de
secreções sólidas dentro
do nariz, limpando-o com
um cotonete úmido, por
exemplo. Pode ser interessante também fazer uma
nebulização ou aproveitar
o vapor quente do banho
para assoar o nariz para que
fique desobstruído.
EVITAR O AR SECO
DENTRO DE CASA
Para que a casa fique
com o ar menos seco, é recomendado deixar um balde
de água perto do ventila-

dor ou do ar condicionado.
Uma outra possibilidade
é molhar uma toalha com
água morna e deixá-la em
cima de uma cadeira, por
exemplo.
Usar um umidificador
de ar também pode ser útil,
e este pode ser usado para
fazer aromaterapia, o que
acalma a tosse e confere
um aroma agradável dentro
de casa.
MANTER A CASA
LIMPA
A tosse seca e irritativa
geralmente está relacionada a algum tipo de alergia
respiratória e por isso manter a casa e o local de trabalho sempre bem limpos
e organizados podem fazer
toda a diferença, acalmando a tosse. Algumas dicas
que podem ajudar, são:

•
Manter a casa sempre bem arejada, abrindo
as janelas sempre que possível;
•
Retirar os bichinhos
de pelúcia, cortinas e tapetes da casa;
•
Limpar diariamente
a casa, sem usar produtos
com cheiro forte;
•
Retirar o excesso
de objetos e papéis, principalmente por baixo das
camas, dos sofás e de cima
dos armários;
•
Guardar travesseiros e colchões em capas
anti-alérgicas;
•
Colocar os colchões
e travesseiros no sol sempre
que possível;
•
Trocar os travesseiros e as almofadas periodicamente porque eles
acumulam ácaros que são
prejudiciais à saúde.

Estas medidas devem
ser adotadas como um novo
estilo de vida e por isso devem ser mantidas por toda
a vida.
O QUE PIORA A
TOSSE À NOITE
A tosse noturna pode ser
causada por gripes, resfriados ou alergia, por exemplo.
A tosse noturna é irritativa e excessiva, podendo
dificultar o sono, já que
quando a pessoa se deita,
a drenagem das secreções
das vias respiratórias fica
mais difícil, favorecendo o
seu acúmulo e estimulando
a tosse. As principais causas
de tosse noturna, que afeta
especialmente as crianças,
são:
•
Alergia respiratória
como asma ou rinite;
•
Infecção viral recente das vias respiratórias,
como gripe, resfriado ou
pneumonia;
•
Presença de corpos
estranhos dentro do nariz,
como feijão caroço de milho
ou pequenos brinquedos;
•
Aspiração de fumaça ou de vapores que podem
inflamar os tecidos do nariz
e garganta;
•
Tensão emocional,
medo do escuro, medo de
dormir sozinho;
•
Refluxo gastro-esofágico: quando o alimento
volta do estômago para o
esôfago irritando a garganta.
Uma outra possível causa da tosse noturna é o
aumento da adenoide, uma
estrutura protetora entre
o nariz e a garganta, que
favorece o acúmulo de secreções.

FOLHA
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CONQUISTAS

CIS/Amcespar comemora 28 anos e
anuncia melhorias para a saúde da região
Além da
comemoração
do aniversário,
melhorias para
o tratamento
oncológico e obras
foram anunciadas

Na foto, presidente do CIS, Cleonice Schuck, prefeitos Everaldo Zak, Junior Benato e Celso Kubaski
tir na ampliação do estabelecimento. A obra contempla
dois consultórios, sala administrativa, laboratório de próteses, cozinha, almoxarifado,
banheiros e recepção, num
total de 154,36m².
Segundo a diretora administrativa do CIS, Angela
Maria da Cruz Cardoso, a
ampliação possibilita mais

Esther Kremer

Na quarta-feira (03), o
CIS/Amcespar (Consórcio
Intermunicipal de Saúde)
comemorou 28 anos de existência e para marcar a data
foi realizado um evento nas
dependências do Centro de
Especializações Odontológicas (CEO). Ainda, durante a
cerimônia, foram anunciadas diversas melhorias para
o Consórcio como a inauguração da ampliação do CEO,
o lançamento do programa
itinerante de diagnóstico de
câncer e a apresentação do
projeto AME (Ambulatório
Médico de Especialidades).
A prefeita de Fernandes Pinheiro e presidente
do CIS/Amcespar, Cleonice
Schuck, falou sobre o aniversário do consórcio e agra-

Esther Kremer

ESTHER KREMER

As secretárias de Saúde dos municípios foram homenageadas
deceu ao apoio de todos os
municípios.“Estamos muito
felizes com as conquistas,
são diversos recursos para
melhorar o atendimento da
nossa população. Ainda, quero agradecer toda a equipe do
CIS pelo empenho e dedicação”, comenta.
A presidente do Conselho
Regional dos Secretários
Municipais de Saúde, Lorena
Aparecida Soares, esteve presente no evento e enfatizou a
importância das conquistas.
“Tudo o que foi anunciado é
para o bem da nossa região,
favorece o crescimento e
dá mais visibilidade. O Consórcio consegue oferecer
uma gama de atendimentos
muito necessários para a
população, são verdadeiras
conquistas”.
INAUGURAÇÃO DA
AMPLIAÇÃO DO CEO
Com emenda parlamentar do deputado Evandro
Roman, através de recurso
do Ministério da Saúde, no
valor de R$ 297.528,00 e contrapartida dos municípios
consorciados de R$ 41.919,14,
totalizando o valor de R$
332.842,56, foi possível inves-

conforto aos pacientes atendidos pelo CEO. “Há tempos a
equipe solicitava um espaço
mais amplo em virtude do
aumento da demanda de
atendimentos, visto que são
atendidos, em média, 2.080
pacientes por mês”, disse.
PROGRAMA
ITINERANTE DE
DIAGNÓSTICO DE
CÂNCER
O programa foi baseado
no “Conscientizar +” do Hospital Erasto Gaertner e aperfeiçoado pelo Consórcio para
atender os pacientes com
perfil de risco oncológico,
com avaliação precoce nos
municípios consorciados.
A coordenadora médica
do Programa Conscientizar
+, Shirlei Suss, explica que
esta atitude vai beneficiar
muito na saúde dos muníci-

pes. “O Programa é voltado
na prevenção e diagnóstico
precoce do câncer, isto aumenta as chances de cura e
diminui o impacto do tratamento”, disse.
Ainda, segundo a médica,
o Hospital tem um aplicativo
que foi desenvolvido para
auxiliar na consulta. “São
questionários sobre o câncer de mama, colo de útero,
próstata, boca e pele. A partir

do preenchimento do questionário, é possível fazer um
mapeamento e encontrar
estes pacientes que são elegíveis, que devem realizar
uma avaliação especifica”,
explica.
“Nós queremos reverter ou ajudar a melhorar o
cenário de pacientes que
chegam com a doença muito
avançada, é um problema
recorrente e este é o nosso
maior objetivo com o Programa”, diz Shirlei.
APRESENTAÇÃO DO
PROJETO AME
Com o crescimento das
atividades do Consórcio e o
número de pacientes cada
vez maior, as unidades de
atendimento precisaram ser
separadas e isto dificultou o
deslocamento e aumentou
custos. Após vários anos de
tratativas, os projetos foram
feitos e a obra será iniciada
em breve.
O terreno para a construção foi doado pela Prefeitura
de Irati ao Governo do Estado para que possa ser feita a
construção e, posteriormente, doada ao CIS/Amcespar.
O novo local vai possibilitar
a união de todas as unidades
do Consórcio, a previsão
para a entrega do AME é até
o final de 2023.

“Continuamos trabalhando,
fazendo a gestão e contando com a
competência da nossa equipe, sem
eles o CIS não seria tão reconhecido
positivamente”

Economize todo mês e GANHE
números da sorte para concorrer.
São milhões
em prêmios
com destino
à felicidade

em prêmios*

Consulte seus números da sorte e regulamento
em poupancapremiadasicredi.com.br

Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de Capitalização de Pagamento Único,
Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios.
Quantidade de sorteios previstos: 40. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

CLEONICE SCHUCK
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EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 69/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU
PRIVADO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES
REMUNERADOS POR ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E
COM FREQUÊNCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E
SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI 11.788/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA –
ME
CNPJ.: 10.347.576/0001-83
Rio Azul, 02 de agosto de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Rio Azul
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLINICA ANIMAL PARA A REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO DE CASTRAÇÃO DE FÊMEAS CANINAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: REAL IPEX INSTITUTO DE PESQUISA E EXTENSÃO
CAMPO REAL
CNPJ.: 33.485.005/0001-00
Embasamento legal Artigo 24, Inciso II, Da Lei Federal 8.666/93
Rio Azul, 02 de agosto de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 082/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: REAL IPEX INSTITUTO DE PESQUISA E EXTENSÃO
CAMPO REAL
CNPJ.: 33.485.005/0001-00
VALOR: R$ 17.600,00 (Dezessete Mil e Seiscentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 02/08/2022 à 31/12/2022.
ASSINATURA: 02/08/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)EDSON AIRES DA SILVA
Representante
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 75/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM
JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL (EDITAIS, AVISOS LICITATÓRIOS,
EXTRATOS DE CONTRATOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: : SANTA CHIARA COMUNICAÇÃO EIRELI
CNPJ.: 28.740.492/0001-70
Rio Azul, 01º de Agosto de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 080/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SANTA CHIARA COMUNICAÇÃO EIRELI
CNPJ.: 28.740.492/0001-70
VALOR: R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 01/08/2022 à 31/07/2023.
ASSINATURA: 01/08/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUCIANE SANTA CLARA DE OLIVEIRA PABIS
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. 95/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura
para o dia 18 de agosto de 2022, às 08H, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE
MATERIAIS HIDRÁULICOS, PREDIAIS E ACABAMENTOS EM OBRAS
DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, através da plataforma
eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá
a partir das 13h do dia 05/08/2022 às 07hr 59min do dia 18/08/2022, início
da fase de lances às 08hrs 30min do dia 18/08/2022. 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 05 de agosto de 2022.
Rio Azul, 04 de agosto de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 69/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO
OU PRIVADO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES REMUNERADOS POR ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO MÉDIO,
TÉCNICO E SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI 11.788/2008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO
LTDA – ME
CNPJ.: 10.347.576/0001-83
Rio Azul, 02 de agosto de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 081/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO
LTDA
– ME DE CONTRATO 081/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.:
CNPJ.:10.347.576/0001-83
75.963.256/0001-01
CONTRATADA:
CEBRADE
- CENTRAL
BRASILEIRA
DE ESTAGIO
VALOR:
R$ 609.030,00
(Seiscentos
e Nove
Mil e Trinta
Reais). LTDA –
ME
PRAZO
DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 02/08/2022 à 01/08/2023.
CNPJ.: 10.347.576/0001-83
ASSINATURA:
02/08/2022
VALOR: R$ 609.030,00
(Seiscentos e Nove Mil e Trinta Reais).
FORO:
Comarca
de Rebouças.
PRAZO
DA DURAÇÃO
DO CONTRATO: De 02/08/2022 à 01/08/2023.
ASSINATURA:
02/08/2022
(a)LEANDRO JASINSKI
FORO: Comarca de Rebouças.
Prefeito
Municipal
(a)LEANDRO JASINSKI
(a)NELSON
DA SILVA VIRMOND
Prefeito Municipal
(a)NELSON DA SILVA VIRMOND
Representante
Representante
CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA – ME
TEM

QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

LOTE 01

Estimativa de estagiários TAXA
MENSAL/ANUAL
ADMNISTRATIVA
MÁXIMA
DE
603.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DAS BOLSAS
AUXILIO DE ENSINO SUPERIOR ENSINO MÉDIO, ENSINO
TÉCNICO E ENSINO NIVEL MÉDIO.
- INCLUSOS: SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS
ESTAGIARIOS, ENCARGOS TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS
INERENTES A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

70 MENSAL
840 ANUAL

TOTAL

1% (um por cento)

6.300,00

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 88/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E
PARCELADAS DE CESTAS BÁSICAS COM MATERIAIS DE HIGIENE,
QUE SERÃO DESTINADAS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE
SOCIAL, ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO CRAS E
DO CREAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
LTDA
CNPJ.: 39.649.812/0001-06
Embasamento Legal Lei nº 8.666/93
Rio Azul, 02 de agosto de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0218/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
LTDA
CNPJ.: 39.649.812/0001-06
VALOR: R$ 330.000,00 (Trezentos Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 02/08/2022
à 01/08/2023.
ASSINATURA: 02/08/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANDRE LUIZ DOS SANTOS
Representante
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra retiﬁcado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 84/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de
abertura para o dia 19 de agosto de 2022, às 08h, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS
E CONGÊNERES PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS, através da
plataforma eletrônica BLL. 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 05 de agosto
de 2022.
Rio Azul, 04 de agosto de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE RIO AZUL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2022.
O MUNICÍPIO de Rio Azul-PR, torna público que às 13:30 horas do dia
19/08/2022, na Plataforma BLL https://bll.org.br
, 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
CONJUNTO MÓVEL
DE BRITAGEM

QUANTIDADE
01

VALOR TOTAL PRAZO
(R$)
(DIAS)
3.532.220,00

180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro Michele de Fatima Valentin
Machado
, Paraná, Brasil - Telefone : (042) 3463-1122 - E-mail
licitacao.rioazul@gmail.com administracao@rioazul.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 endereço Rua Guilherme
Perreira,482, centro, CEP 84560-000, no horário comercial, nos endereços
eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/, ou
solicitada através do e-mail licitacao.rioazul@gmail.com, das 08 às 17 horas.
Rio Azul, 04 de agosto de 2022.
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal

-

Prefeitura Municipal
de Guamiranga

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO Nº 56/2022
FORMA ELETRÔNICA

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 167
OBJETO: Aquisição de um trator agrícola, zero km, através do CONVÊNIO/MDR Nº
043455/2021-PLATAFORMA+BRASIL Nº 920948/2021, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Relançado visto que último
pregão para mesmo objeto resultou em deserto.
Data de início de acolhimento de PROPOSTA:02 de agosto de 2022
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 11/08/2022 ás 14:00
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA : 11/08/2022 ás 15:00hrs
LOCAL: www.bllcompras.org.br – BLL
O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Guamiranga, www.guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - informações poderão ser solicitadas pelo telefone
– (0**-42-34381148) ou E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br.
GUAMIRANGA-PR, em 01 de agosto de 2022
EDERSON A. BELEDELI
Pregoeiro
Portaria nº.23/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO Nº 56/2022
FORMA ELETRÔNICA
SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 167
OBJETO: Aquisição de um trator agrícola, zero km, através do CONVÊNIO/MDR Nº
043455/2021-PLATAFORMA+BRASIL Nº 920948/2021, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Relançado visto que último
pregão para mesmo objeto resultou em deserto.
Data de início de acolhimento de PROPOSTA:02 de agosto de 2022
Data limite para acolhimento de PROPOSTA: 11/08/2022 ás 14:00
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA : 11/08/2022 ás 15:00hrs
LOCAL: www.bllcompras.org.br – BLL
O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Guamiranga, www.guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - informações poderão ser solicitadas pelo telefone
– (0**-42-34381148) ou E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br.
GUAMIRANGA-PR, em 01 de agosto de 2022
EDERSON A. BELEDELI
Pregoeiro
Portaria nº.23/2022

Súmulas
Súmula de Pedido de Renovação de Licença Ambiental
Simpliﬁcada
Paulo Marcelo Lederer torna público que irá requerer
ao IAT, a Renovação da
Licença Ambiental Simpliﬁcada para o empreendimento de suinocultura,
localizado na Chácara Ronda do Cipó, S/N, Palmeira/
PR.
Súmula de Recebimento
de Licença Ambiental
Simpliﬁcada
Paulo Marcelo Lederer torna
público que recebeu do IAT,
a Licença Ambiental
Simpliﬁcada para o empreendimento de suinocultura,
localizado na Chácara
Ronda do Cipó, S/N, Palmeira/PR, com validade até
19/12/2024.
Súmula de Pedido de
Renovação de Licença de
Operação
Luiz Fernando Nabozny torna público que irá requerer
ao IAT, a Renovação da
Licença de Operação para o
empreendimento de suinocultura, localizado na
Fazenda São Luiz, estrada
principal de Itaiacoca, Ponta
Grossa/PR.
Súmula de Recebimento de
Licença de Operação
Angelo Nabozny torna público que recebeu do IAT, a
Licença de Operação para
o empreendimento de
suinocultura, localizado na
Fazenda São Luiz, estrada
principal de Itaiacoca, Ponta
Grossa/PR, com validade até
17/08/2022.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
PRÉVIA
Juslei Chiossi, CNPJ:
27.663.669/0001-78 torna
publico que irá requerer ao
IAT, a Licença Prévia para
a produção de costura de
peças jeans, localizada
na Rua Genauro Pacheco
Gomes, 660, Centro, CEP
85.155-000, Inácio
Martins – PR.
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1º Encontro Regional de Enfermagem
reúne mais de 200 profissionais
a lei que determina o piso
salarial nacional no valor de
R$ 4.750 para enfermeiros,
técnicos de enfermagem,
auxiliares de enfermagem
e parteiras. A emenda foi
aprovada pela Câmara dos
Deputados em primeiro
turno em meados de julho,
por 425 votos favoráveis a
11 contrários. No segundo
turno foram 473 a 9.a
O evento também teve a
participação do prefeito de
Rio Azul Leandro Jasinski;

Evento, que
aconteceu em Irati,
discutiu diversos
temas importantes
para o setor,
principalmente
sobre o piso salarial

Encontro aconteceu no Park Dance, em Irati, e reuniu mais de 200 professionais da região

comenta.
Rita Frans, presidente do
Coren, comenta que o evento
é de extrema importante,
pois mostra a união dos profissionais, de acordo com ela,
hoje, são 121 mil inscritos
na profissão no estado, e no
evento comemoraram a vitória da pandemia e a mobilização em todo o Brasil pela
sansão do PL do piso salarial.
“O evento mostra a força dos

os municípios que terão que
fazer essa reposição, assim
como os hospitais filantrópicos. Nós, do Congresso, já
fizemos o apontamento dos
impactos que isso terá, mas
também já apontamos quais
seriam as possíveis fontes de
financiamento que podem

absorver esse custo a mais.
Embora tenha um custo é
justo e merecido aos profissionais da saúde”, disse
Leandre.
Diante de toda a mobilização da classe, na quinta-feira (04), o presidente Jair
Bolsonaro (PL) sancionou

" A luta não
termina aqui.
A gente sabe
que o caminho
é longo, mas
precisamos de
apoio e fortalecimento"

CRISTIANA SCHVAIDAK

da prefeita de Fernandes Pinheiro e presidente do Cis/
Amcespar, Cleonice Schuck;
prefeito de Inácio Martins e
presidente da Amcespar, Junior Benato; vice-prefeita de
Irati Ieda Waidyzik; diretor
da Regional de Saúde Walter
Trevisan.

Nilton Pabis

Aconteceu em Irati, na
sexta-feira (29), o Primeiro
Encontro Regional de Fortalecimento da Enfermagem
e foi um sucesso de público.
Mais de 200 profissionais
compareceram e mostraram a força da classe na
luta pelos direitos. Foram
representantes de todas as
cidades da regional de saúde
participar. A organização
do evento inédito na região
foi feita pela Secretaria de
Saúde de Rio Azul.
O encontro discutiu sobre a questão do piso salarial, fortalecimento da enfermagem, união da classe,
carga horária, aposentadoria, melhoras condições de
trabalho, entre outros temas
do setor. Os palestrantes da
noite foram o enfermeiro
de Irati Agostinho Basso e
a deputada federal Leandre
Dal Ponte. Também teve a
participação da presidente
do Conselho Regional de
Enfernagem (Coren-Pr).
Para a secretária de Saúde de Rio Azul, Cristiana

Reprodução

JAQUELINE LOPES, COM REPORTAGEM DE
NILTON PABIS

Junior Benato, Leando Jasinski, Leandre, Ieda e Cristiana
Schvaidak, foi um desafio
organizar um evento para
a enfermagem, mas conseguiu reunir um grande
número de pessoas que entenderam a importância do
encontro. “Entendemos que
a luta não termina aqui. A
gente sabe que o caminho
é longo, mas precisamos de
apoio e fortalecimento, todo
esse trâmite do piso salarial,
só aconteceu pelo movimento e mobilização por todo o
país da classe. Então, não
podemos ficar parados”,

profissionais de enfermagem do Paraná”, disse.
No evento, a deputada
federal, Leandre Dal Ponte,
palestrou sobre a situação
da lei do piso salarial, e o
evento foi importante para
mostrar essa mobilização da
enfermagem na busca por
direitos.
“A mobilização precisa
continuar até que a gente
tenha a garantia da sanção
presidencial, assim como a
fonte de custeio, porque se
torna bastante difícil para

No dia 11 de Agosto, é comemorado o dia do advogado. Para ressaltar a importância
da classe, a Subseção da OAB Irati lançou uma Campanha de Valorização da Advocacia
Local, demonstrando à população o papel da advocacia em suas vidas, já que invariavelmente, em algum momento, todos precisarão do auxílio de uma advogada ou um
advogado, seja para prevenir direitos ou resolver problemas. Além disso, a campanha
objetiva estreitar os laços da população com os profissionais locais, demonstrando que
as pessoas de Irati e região, tem excelentes opções de contratação de advogadas e advogados, aqui mesmo, não precisando mais buscar isso em grandes centros. Acompanhe as
redes sociais da OAB Subseção Irati e saiba mais sobre a Campanha de Valorização da
Advocacia local, bem como, dos trabalhos da Subseção, que presta relevantes serviços
não só à classe da advocacia, como à população local.
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Novidade!
Entre os dias 04 e 07
de agosto, acontece a
1ª ExpoIrati. A edição
promete ser um sucesso total, com mais
de 200 estabelecimentos conﬁrmados
e a presença de show
nacionais das duplas
Thaeme e Thiago,
João Neto e Frederico,
Di Paullo e Paulino e
a banda Santo Fole.
Ninguém vai querer
perder esse evento!

Leticia H. Pabis e Amanda Borges
social@folhadeirati.com.br
WhatsApp (42) 9 9983-7686

Soprando velinhas
O ﬁnal do mês de julho iratiense foi marcado
pela fofura do Ethan! No domingo (31), o pequeno completou sua primeira volta em torno
do sol. Continue iluminando os locais por onde
passa! Foto de Fernando Kowalski.

Família
em festa!

Mais um ano ensinando!
A professora Silmara Kureki, que trabalha na
Escola Municipal Francisco Stroparo, em Irati,
completou na segunda-feira (1º) mais um ano
de vida. Silmara, obrigada por ensinar a tantas crianças aprendizados que vão muito além
do papel. Feliz vida!

Paixão em
contar
histórias
Sempre dedicada em
registrar momentos
mágicos através da
câmera, a fotógrafa Denise Moletta
completou mais um
ano de vida na segunda-feira (1º). Que
esta nova fase chegue cheia de alegria,
ainda mais sucesso e
bençãos. Parabéns!

Na 1ª semana de
agosto, a família
Van Der Neut possui comemoração
tripla. Além do aniversário de Alfredo
Van Der Neut e de
seu ﬁlho Anselmo
Van Der Neut no dia
1º, o neto Vitor Van
Der Neut completou
12 anos na quarta-feira (03). Que este
novo ano de vida os
receba com muita
felicidade e carinho!
Parabéns aos três!

