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RELIGIOSIDADE
Feriado de 
Corpus Christi 
será celebrado 
sem tapetes 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Prefeituras 
notificam  
servidores 
irregulares 

Cidades 06

RIO AZUL 
Município 
inicia projeto de 
melhorias nas 
estradas rurais 

Cidades 09

Cidades 07

REBOUÇAS À PR-364
Governo assina 
decreto de 
estadualização 
de estrada 

Cidades 05

Infelizmente, na quinta-feira (04), tivemos a confirmação da 
primeira morte por Covid-19, de um paciente da 4ª Regional de 
Saúde, um homem de 49 anos, de Fernandes Pinheiro, que estava 
internado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 
em Ponta Grossa, que é o hospital de referência para tratamentos 
de casos graves da doença na região. Até o momento, os municípios 
têm mais de 50 casos confirmados, e com a realização dos testes 
rápidos este número tende a aumentar. 

Cidades  08

LUTO

Região 
registra 

primeiro 
óbito por 

Covid-19

RESTAURAÇÃO
Teixeira Soares 
reforma prédio 
antigo e destina 
à Câmara
Cidades 11Cidades  13

IRATI
Pronto 
Atendimento da 
Vila São João 
ganha farmácia 
municipal 

Segurança 10Cidades 07

RETORNO
Carla Spak 
assume 
comando do 
Corpo de 
Bombeiros

DANÇA
Grupo Mole'k 
volta às 
atividades e 
participará de 
festival em SC

FEDERAL
Deputada 
Leandre Dal 
Ponte fala sobre 
projetos para 
Irati e região 

Cidades 13
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Um projeto pioneiro da 4ª Re-
gional de Saúde visa uma linha de 
cuidados e prevenção em pacientes 
com sobrepeso ou obesos, para que 
sejam acompanhados pelos profi s-
sionais da atenção primária e todos 
os municípios sigam as mesmas 
diretrizes de atendimento. O grupo 
técnico já está formado, e os traba-
lhos já iniciaram. 

Cidades 11

O

CAPACITAÇÃO
Unidade Móvel 
do SENAC 
oferece cursos 
gastronômicos 
em Prudentópolis 

Cidades 07
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Obesidade e sobrepeso tratados no início

Nesta semana, a edição traz uma 
matéria sobre um tema que talvez tenha 
ficado esquecido nesta pandemia, da 
obesidade e sobrepeso, que são fatores 
de risco e precisam ser tratados. Para 
isso, a 4ª Regional de Saúde vai criar um 
programa pioneiro na linha de cuidados 
e prevenção para estes pacientes, que 
pode se tornar referência no Paraná. 

De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), a obesidade é uma 
epidemia mundial. No Brasil, segundo 
uma Pesquisa Nacional de Saúde, de 
2019, feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em par-
ceria com o Ministério da Saúde, seis 
em cada dez brasileiros apresentavam 
excesso de peso. Cerca de 26,8% da 
população. Não resta dúvida: torna-se 
urgente fazer algo.

Por isso, a 4ª Regional de Saúde criou 
esta linha de cuidado, que ainda está 
na fase inicial. Já foi criando um grupo 
técnico com colaboradores de várias 
áreas, uma equipe multidisciplinar. 
As reuniões para saber como será o 
regimento interno e os atendimentos 
com pacientes já foram realizadas. Cada 
município terá um representante  e vai 
levar as informações para a Secretaria. 
A partir daí, uma nova equipe será 
criada para que possam atuar com os 
pacientes. 

Os profissionais de saúde vão ano-
tar peso e altura dos pacientes que 
procurarem as Unidades de Saúde, e 

vão calcular o Índice de Massa Corporal 
(IMC). Desta forma, poderão saber quem 
está com sobrepeso e iniciar a linha de 
cuidados na prevenção e não evoluir para 
a obesidade. Por mais que este seja um 
assunto importante e necessário, ainda 
não há dados regionais sobre obesidade, e 
com este levantamento feito pelas Secre-
tarias, poderemos saber a real necessida-
de da região e cuidar desses pacientes. 

No Paraná, segundo a Sesa, em 2017, 
60% da população (6,8 milhões de para-
naenses) está com excesso de peso. É um 
número muito alto, e, devido à pandemia, 
este cenário pode mudar. O Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição 
e Saúde da USP (Nupens) realizou um 
estudo envolvendo 14.259 indivíduos e 
mostrou que, durante a pandemia, 19,7% 
deles tiveram um aumento de ao menos 
2 kg em seu peso. 

Os números são altos, e na região não 
deve ser diferente, a obesidade é uma 
doença crônica, caracterizada pelo ex-
cesso de gordura corporal a níveis que 
prejudicam a saúde do indivíduo. São 
inúmeros os riscos, inclusive em casos de 
Covid. Já está na hora de fazer algo para 
ajudar essas pessoas. 

A 4ª Regional de Saúde tomou a inicia-
tiva e vai iniciar este programa, e todos os 
municípios vão seguir a mesma linha de 
cuidados e prevenção. Ainda está em fase 
inicial, mas, com certeza, será um grande 
ganho para toda a população que poderá 
perder peso com saúde e com qualidade. 
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Atividades entre estudantes é 
fundamental para evitar o bullying
Um dos problemas mais graves que afetam as crianças e os 

adolescentes, prejudicando a vida escolar e a saúde mental dos 
jovens, é o bullying, que não deve ser tolerado pela sociedade. 
Ao tratarmos o assunto nas instituições de ensino, percebemos 
que ainda é rodeado de muitos preconceitos, levando-nos a 
dar uma importância menor do que o necessário. Caracte-
rizado pela permanência das ofensas, é neste ambiente que 
ele deve ser abordado com frequência, de forma a gerar uma 
identificação entre os pares e o reconhecimento e validação 
das habilidades do outro.

Ao levarmos este debate para as salas de aula, é comum 
ouvirmos frases dos pais como ‘isso é frescura’ ou ‘no meu 
tempo todo mundo implicava com todo mundo e ninguém 
ligava’. Entretanto, as duas frases não condizem com a gravi-
dade da situação para quem é vítima. A Lei nº 13.185 de 2015 
considera o bullying como uma intimidação sistemática, ou 
seja, “todo ato de violência física ou psicológica, intencional 
e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado 
por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o 
objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia 
à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 
partes envolvidas”. Dessa forma, para que uma ação seja consi-
derada como tal, ela deve ser repetitiva e não apenas eventual. 

As instituições de ensino possuem a obrigação legal de asse-
gurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e com-
bate à violência e à intimidação sistemática, embora muitas 
ainda tomam ações concretas apenas quando acontece na for-
ma de ataques físicos, insultos pessoais, apelidos pejorativos, 
ameaças por quaisquer meios ou expressões preconceituosas. 
Na Luminova, por exemplo, o tema é abordado frequentemen-
te e os alunos são agrupados ora por competências afins, ora 
pela heterogeneidade do perfil de aprendizagem. O objetivo é 
criar a identificação entre os pares e validar as habilidades do 
outro como meio de colaboração, o que é fundamental para 
que haja o respeito. Em casos mais severos, é investigado a 
origem, convocando, além da equipe pedagógica, também 
a família desse aluno, a fim de passar a orientação correta e 
fazer um acompanhamento mais próximo.

Estes, inclusive, devem ser atuantes na vida escolar e esta-
rem atentos aos comportamentos dos jovens, pois serve tanto 
para identificar vítimas, quanto agressores. Se a família perce-
ber que seu filho é o perseguido, deve recorrer à administração 
o quanto antes para buscar uma solução conjunta. No caso do 
estudante ser aquele que comete os ataques, além de buscar a 
ajuda da instituição, deve também orientá-lo dentro de seus 
valores, indicando que esse comportamento é inadequado e 
que pode gerar consequências nocivas para todos os envolvi-
dos, desencadeando, em alguns casos, o suicídio. 

E é preciso atenção, também, mesmo quando esses eventos 
extrapolam os muros ou ocorrem pela Internet, pois, o que en-
volve os alunos, é responsabilidade do colégio e seus gestores. 
O ambiente, para ser saudável para todos e livre de práticas 
nocivas como o bullying, deve ser construído através de proje-
tos que envolvam toda a comunidade. Os estudantes, profes-
sores e inspetores devem se sentir seguros para denunciar os 
agressores, que, por sua vez, devem ser tão acolhidos quanto 
as vítimas, pois muitas vezes reforçam comportamentos que 
sofrem dentro de casa ou traumas que sofreram na primeira 
infância.

DIRETOR DA REDE DE ESCOLAS LUMINOVA, YAN NAVARRO É DOUTOR EM DIDÁTICAS ESPECÍFICAS 
PELA UNIVERSIDADE DE VALÊNCIA, NA ESPANHA, E DOUTOR EM GEOGRAFIA PELA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
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"18"
Teixeira Soares foi o 

primeiro município a 
vacinar pessoas com 18 
anos ou mais na região

Revitalizando
Em um entrosamento entre a Prefeitura e a ACIAI, o prefeito Jorge Derbli e o diretor 

responsável pelo comércio da ACIAI (Associação Empresarial de Irati), Oscar Muchau, par-
ticiparam de uma agenda com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar 
Traiano (PSDB), que tem se mostrado com prestígio perante o governador, principalmente 
na liberação de recursos. Na pauta, assuntos ligados a revitalização de alguns pontos de 
Irati. Vamos dizer que a pauta caminhou bem. Ambos saíram animados. Vamos aguardar!!! 

Nova Plataforma
A Câmara de Vereadores de Irati está com uma nova es-

trutura no que tange a transmissão das sessões legislativas. O 
presidente Hélio de Mello abriu a mão e renovou todo o sistema 
de som e transmissão das sessões. Agora, o voto é por placar e 
aparece pra quem está assistindo. Além de maior qualidade, a 
presença também fi ca registrada para quem está assistindo de 
forma presencial e também de forma remota. Dois monitores 
foram instalados para que se possa acompanhar os eventos 
da Câmara. 

Retardando 
Uma situação proporcio-

nada pela falta de experien-
cia se apresentou na última 
sessão. Pelo menos é o que eu 
quero acreditar. A prefeitura 
de Irati reenviou o Projeto de 
Lei que autoriza a prefeitura 
de Irati a fazer um repasse 
de até R$ 600 mil para a 
Santa Casa de Irati. Este pro-
jeto já havia sido enviado e 
aprovado por unanimidade 
num momento anterior. Mas 
devido a um erro técnico, ele 
teve de passar pela Câmara 
novamente. 

Extemporâneo
O que causou estranheza, 

foi a atitude do vereador Ba-
tatinha e também da verea-
dora Terê que fi zeram pedido 
de vistas no projeto. Como 
era apenas uma correção, o 
vereador Nato Kffuri faz o pe-
dido de quebra do interstício 
legal (votar em apenas uma 
sessão) como já havia sido 
discutido e aprovado na casa 
de Leis. Primeiro o vereador 
Batatinha pediu vistas num 
momento inapropriado. O 
pedido de “Vistas” (oportu-
nidade para estudar mais o 
projeto) acontece durante a 
“discussão” do projeto. Ba-
tatinha pediu vistas durante 
o momento do voto, o que é 
errado. Tentou argumentar, 
mas não teve o que fazer. O 
presidente Hélio advertiu 
e seguiu a sessão. Mais es-
tranheza ainda, foi quando 
a vereadora Terê tentou in-
sistir no pedido. O vereador 
Hélio explicou de novo que 
os pedidos eram inoportunos 
e seguiu a sessão em que a 
transferência foi aprovada. 

Resumo
Este fato nos traz uma 

refl exão. Os vereadores que 
mesmo estando utilizando 
um novo sistema não utiliza-
ram do momento oportuno 
para discutir o processo. 
Como houve uma sequência 
de pedidos na intenção clara 
de barrar a tramitação do 
projeto, nos dá a imagem de 
que os vereadores procura-
vam retardar o repasse deste 
recurso para a Santa Casa de 
Irati, principalmente porque 
é destinado ao combate da 
Covid-19. Ou na “teoria da 
conspiração”, alguém teria 
colocado os vereadores no 
“mato”, passando uma orien-
tação de questionamento 
não cabível, uma vez que am-
bos os vereadores votaram 
favoráveis ao repasse. Muito 
estranho. 

Subindo a
 patente

A troca de comando 
do 3º Sub Grupamento 
do Corpo de Bombeiro de 
Irati foi uma cerimônia 
inusitada. Além de ser 
uma transferência entre 
duas comandantes, pos-
sivelmente a primeira vez 
na história da corporação 
no Paraná, o assunto de 
bastidor foi a força polí-
tica necessária para que 
seja dada a canetada final. 
Acredita-se que dependa 
apenas da chancela do 
governador. Esse tema foi 
defendido pelo prefeito 
Jorge Derbli durante seu 
discurso em que pediu 
o empenho da deputada 
Leandre para sensibilizar 
o governador. Também o 
presidente da AMCESPAR 
fala na mobilização de 
deputados com voto na 
região para destravar o 
processo. 

Visitinha pretenciosa
Vendo que a dobrada da coordenação da campanha do 

prefeito Jorge Derbli a reeleição, a deputada Leandre fez uma 
visita inusitada neste seu giro pela região. Ela esteve com Mau-
ricio Panka que, junto de Dagoberto Waydzik, coordenaram 
a campanha de Derbli. Parece que algo fi cou no ar e segundo 
uma “fonte”, pode acontecer uma reedição da coordenação 
da campanha de 2020.

18 ou mais
O município de Teixei-

ra Soares foi o primeiro da 
região a vacinar as pesso-
as adultas com 18 anos ou 
mais com a primeira dose 
e dose única de vacina 
contra aCovid. Agora, o 
município está realizando 
a repescagem para ver se 
ficou alguém sem vacina. 
O prefeito Lula parabe-
nizou a equipe de saúde 
liderada pelo secretário 
Amauri e também a popu-
lação que acatou o pedido 
do setor de saúde pela 
vacinação, que cumpriu 
a meta antes do previsto. 
O secretario Amauri disse 
que estão prontos para va-
cinar os adolescentes com 
12 anos ou mais e aguar-
dam apenas a autorização 
do governo para isso. 

Sensibilidade

Quem vê o bigode do 
prefeito Jorge Derbli não 
percebe a enorme sensi-
bilidade que ele tem no 
que tange o combate da 
violência contra mulher. 
O bigode do prefeito Jorge 
Derbli esconde a sensibili-
dade que o mesmo tem no 
assunto. Nesta última quin-
ta (19), ele autorizou a ces-
são da guarda municipal 
e assistente social,Patrícia 
Isaura Bonatto Pedroso dos 
Santos, que dará suporte 
ao atendimento especifi-
co para as mulheres que 
sofrem violências. A Vice 
-Prefeita Ieda, a vereadora 
Vera Gabardo, o delegado 
Paulo e outras pessoas es-
tiveram na solenidade, que 
foi de forma simples pela 
importância do ato.

Agenda furada
A deputada Leandre Dal 

Ponte estaria numa agenda 
na ACIAI que foi cancela-
da. A ACIAI disse em nota 
que a agenda caiu devido 
a confl ito de diretores da 
Associação. O programa 
“Roda de Conversa” é uma 
proposta de entrevistar os 
deputados mais votados em 
Irati. Parece que tem algo 
que não foi contado neste 
cancelamento uma vez que 
Leandre seria a primeira a 
ser entrevistada. A deputa-
da montou uma prestação 
de contas de suas obras em 
Irati e estava apta a respon-
der as perguntas da região, 
mas isto deverá acontecer 
em outra oportunidade. 

“Não tem paletó 

que sirva”
PREFEITO JORGE DERBLI SE 

REFERINDO AO FATO DE NÃO 

AGRADAR A TODOS
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Nossa Senhora de Monte 
Claro: Rainha da Polônia
26 de agosto, dia 
de Nossa Senhora 
de Monte Claro, 
conhecida como 
Nossa Senhora 
de Czestochowa – 
padroeira da Polônia

(42) 3422-1013 (42) 99853-0371
Laboratório de Análises Clínicas

www.sekula.com.br

NELSI ANTONIA PABIS

O dia 26 de agosto é 
uma data muito signifi-
cativa para os poloneses 
e seus descendentes. Na 
Polônia é um dia santifica-
do, inteiramente dedicado 
à sua padroeira, Nossa 
Senhora de Monte Claro: 
em polonês Matka Boska 
Jasna Góra, também co-
nhecida por Czarna Mado-
na – Madona Preta e Nossa 
Senhora de Czestochowa 
por seu Santuário estar 
na cidade de Czestochowa. 
A história da Polônia é de 
lutas pela liberdade e está 
fortemente relacionada à 
religiosidade. Para Iaro-
chinski (2000), “ao longo 
dos tempos tumultuados 
sofridos pela Polônia, os 
centros religiosos foram 
a defesa espiritual e a 
riqueza material de seu 
povo. Nenhuma outra na-
ção deu tanta importância 
a um lugar santo quanto 
os polacos deram e dão 
à igreja e monastério de 
Jasna Góra – Monte Claro”.

Uma das mais antigas 
imagens de Nossa Senho-
ra está em um quadro no 
Santuário de Jasna Góra 
– Monte Claro na Polônia. 
A pintura foi obra de São 
Lucas; o evangelista pin-
tou a imagem sobre uma 
tábua de mesa feita por 
São José e usada por Ma-
ria de Nazaré em Jerusa-
lém, medindo 112x82cm. 
O quadro foi encontrado 

por Santa Helena, em Je-
rusalém que ofertou ao 
seu filho,  o Imperador 
Constantino. Esta relíquia 
permaneceu no palácio 
imperial de Constanti-
nópola até o ano de 431. 
Depois de vários séculos, 
chegou ao Castelo de Belz. 
Vários são os mitos sobre 

o quadro. Um deles é de 
que o príncipe Wladyslaw 
de Opole tentou levá-lo até 
suas propriedades, porém, 
os cavalos em cuja carroça 
estava a imagem pararam 
perto da aldeia de Czesto-
chowa e não houve força 
humana que os fizesse ca-
minhar. No entanto, assim 
que retiraram o quadro da 
viatura, no mesmo instan-
te, os animais puseram-
-se em movimento.Vendo 
neste gesto a vontade da 
mãe de Deus de ali perma-
necer, o príncipe polonês 
resolveu que a imagem 
permane ceria naquele 
local, junto ao jasna góra 
– monte claro, e mandou 
construir um mosteiro e 
uma igreja que se tornou 

morada da sagrada pintu-
ra a partir de 1382 e con-
tinuou sendo através dos 
séculos o trono da Virgem 
Maria. Outro mito surgiu 
em 1430 quando ladrões 
tentaram destruir o ícone 
venerado; o chefe dos hus-
sitas ao desferir sua espa-
da no rosto da Santa, caiu 
fulminado por um raio no 
terceiro golpe. Ao tenta-
rem fugir com o produto 
do roubo, ficaram com as 
mãos sujas com as tintas 
da pintura. Irritados, os 
ladrões cortaram o quadro 
e os cortes começaram 
a sangrar. Assustados e 
contrariados, os ladrões 
fugiram e deixaram o qua-
dro que não foi possível 
restaurar totalmente e até 
hoje são visíveis as cica-
trizes no seu rosto. Outro 
mito envolve um fato do 
século XVII, quando do 
cerco sueco à cidade. De-
pois de uma série de lutas 
contra as invasões suecas, 
o aparecimento milagro-
so de Nossa Senhora de 
Monte Claro fez com que 
os protestantes suecos 
desistissem do plano de 
ocupação e destruição do 
mosteiro. Os poloneses 
consideram estas vitórias 
a presença espiritual da 
Madona em terras polacas. 
De acordo com Ambroziak 
(2015), “o apego da nação 

aos valores religiosos e 
culturais, assim como o 
culto da Nossa Senhora 
de Czestochowa, ajudou 
aos poloneses a preservar 
a sua identidade, sempre 
ligada a forte devoção 
mariana, apesar de não 
possuírem, por mais de 
120 anos, o estado próprio. 
O Santuário de Czestocho-
wa tornou-se o verdadeiro 
coração da nação, o lugar 
sagrado e o forte símbolo 
patriótico ao mesmo tem-
po”. 

A história da Polônia e 
dos poloneses, cuja imi-
gração para o Paraná co-
memora os 150 anos, foi 
marcada pela luta para 
conquistar a liberdade e 
a independência política. 
Foram muitos os desafios 
que fizeram com que mi-
lhares de poloneses aban-
donassem as suas terras 
e passassem a viver em 
outras partes do mundo. 
Ao imigrarem, traziam 
consigo esse grande te-
souro, o quadro de nossa 
Senhora de Monte Cla-
ro e a grande devoção à 
Maria Santíssima, a qual 
invocavam a sua proteção. 
Construíram igrejas em 
várias partes do Brasil e a 
ela dedicaram. Seu quadro 

encontra-se em muitas 
igrejas e capelas brasilei-
ras como devoção à Maria 
Santíssima e,  também, 
como uma homenagem 
aos imigrantes poloneses. 
Em muitas localidades 
encontra-se escrito em 
polonês: Nossa Senhora de 
Czestochowa, estamos sob 
vossa proteção. 

Em Irati, na Igreja Ma-
triz de São Miguel, edifica-
da pelos imigrantes polo-
neses e seus descendentes, 
encontra-se em lugar de 
destaque, um quadro de 
Nossa Senhora de Czesto-
chowa. Este quadro foi um 
presente do Papa João Pau-
lo II ao governo brasileiro, 
que enviou ao Paraná e 
pelo significativo número 
de descendentes de polo-
neses na região foi doado 
à comunidade de Irati.

Durante vários anos, a 
comunidade polonesa e 
simpatizantes desta cultu-
ra reuniam-se nesta igreja 
para participar de missa 
celebrada em língua po-
lonesa em homenagem a 
Rainha da pátria dos seus 
antepassados e relembrar 
a trajetória. Neste ano de 
2021, devido à pandemia, 
não será realizada esta 
celebração.
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Grupo de canto Joao Paulo II em uma missa em homenagem a Santa, em PrudentópolisSantuário de Nossa Senhora de Monte Claro na Polônia 

Uma das mais antigas imagem de Nossa Senhora. Obra de São Lucas
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REDAÇÃO

A a d m i n i s t r a -
ção de Teixeira 
Soares está or-
ganizando um 

mutirão contra a dengue 
no município. Serão cinco 
dias de combate ao Aedes 
Aegypti, com o objetivo de 
diminuir os focos e a pro-
liferação da dengue. 

O mutirão tem previ-
são de início para dia 30 
de agosto, no Bairro Vila 
Nova. Em seguida, no dia 
31, no Bairro Cohapar, e 
no dia 1º de setembro no 
bairro Blumenau. Em 2 de 
setembro será no Centro 
e Bom Retiro e o último 
dia da ação, 3 de setem-
bro, será na localidade de 
Guaraúna.

Participarão da ação 

DENGUE

Teixeira Soares realizará mutirão 
de combate ao Aedes Aegypti
Ação começa a 
partir do dia 30 de 
agosto

em média 30 a 40 pessoas, 
entre elas os agentes de 
endemias integrados com 
a atenção primária, agen-
tes comunitários da Estra-
tégia da Saúde da Família, 
com apoio da vigilância 
sanitária e também da 
Secretaria de Urbanismo e 
Obras e da Cooperativa de 
Reciclagem Coopertexas. 
Além disso, os cidadãos 
que recebem o recurso 
Renda Boa também vão 
colaborar na ação.

A Prefeitura, por meio 
das redes sociais, fez um 
pedido a população para 
que fique atenta às da-
tas do mutirão e que se 
livre de todos os focos do 
mosquito, como pneus, 
garrafas e objetos que 
acumulem água. 

Segundo Amauri Klos-
sowski secretário de Saú-
de, o município está em 
sinal de alerta em relação 
à dengue e isso é uma 
grande preocupação por-
que neste mês iniciam as 

FERNANDES PINHEIRO

Secretaria de Educação faz adesão ao 
projeto Sala de Gestão e Governança
O projeto é uma 
parceria com 
a SEB/MEC e 
tem a finalidade 
de melhorar a 
comunicação entre 
o MEC e o gestor 
municipal

ESTHER KREMER

A Secretaria Municipal 
de Educação de Fernandes 
Pinheiro aderiu ao projeto 
do Ministério da Educação 
Básica (SEB/MEC), a Sala 
de Gestão e Governança 
da Educação Básica do 
Brasil, juntamente com 
a Universidade de Bra-
sília (UNB). Esta é uma 
importante parceria em 
que o projeto oferece um 
processo de comunicação 
direta com o gestor muni-
cipal, fazendo com que as 

informações da educação 
do município circulem 
de forma mais rápida. A 
implantação do projeto 
vem acontecendo desde 
o mês de abril de 2021, 
por meio de formações 
que são ofertadas pela 
equipe da Universidade 
de Brasília em conjunto 
com o Laboratório de In-
teligência Pública – PILAB. 
 As formações acontecem 

todas as quartas-feiras por 
meio da plataforma digi-
tal “Zoom” e também pelo 
Youtube. Com o avanço do 
projeto no município, no 
dia 11 de agosto iniciou-se 
o curso prático de forma-
ção para implementação 
da nova ferramenta. O 
curso orientará como uti-
lizar o Sistema de Infor-
mação de Governança Ba-
seado e Custo (SICGESP).  

Os dados de contabilidade 
financeira, folha de paga-
mento e notas fiscais são 
inseridos no Sistema, as-
sim, criando um portal de 
transparência em relação 
aos recursos utilizados 
na educação, permitindo 
melhores práticas de go-
vernança. O portal ainda 
está em fase de estrutura-
ção e as informações que a 
Secretaria de Educação ja 

disponibilizou não estão 
disponiveis para o público, 
apenas para os gestores 
municipais e para o MEC. 
A Diretora de Departa-
mento de Ensino Funda-
mental, Josiane Ferreira 
dos Santos Fabri, é respon-
sável pela nova ferramen-
ta e comentou sobre o seu 
uso. “Uma vez que a gente 
movimenta esse sistema, 
a SEB também terá acesso 
a essas informações. Eles 
vão ter esse controle de 
gestão com relação aos 
programas do Governo 
Federal que disponilizam 
verbas para as escolas, po-
dendo ajudar no controle 
de finanças ou até mesmo 
enviar mais recursos para 
os setores de educação”. 

Josiane também ex-
plica que esse programa 
possibilita uma comuni-
cação direta com o MEC, 
em que facilita o proces-
so de transparência da 
gestão municipal com os 
servidores e a população.  

Cursos de formação acontecem nas quartas-feiras por meio das plataforma Zoom e Youtube
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chuvas e o verão está pró-
ximo, que acabam aumen-
tando os focos. “Vai ser 
um trabalho bem forte na 
tentativa de diminuir os 
casos e tirar o município 
do sinal vermelho e passar 
para o azul. O intuito é fa-
zer a coleta de todo o lixo 
reciclável: garrafas, latas, 
ferro. Tudo que possa ser 
potencial reservatório de 
água e, consequentemen-
te, do mosquito”, destaca.

Lula Thomaz, prefeito 
de Teixeira Soares comen-
ta que a dengue é uma re-
alidade. “Estamos vivendo 
a pandemia da Covid-19, 
mas não podemos deixar 
que a nossa cidade se tor-
ne um local apropriado 
para a proliferação do 
mosquito da dengue. Peço 
o apoio da população em 
todas as ações que serão 
realizadas e também agra-
deço a todos os envolvidos. 
Vamos para frente que é 
para frente que se anda”, 
diz.A
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REDAÇÃO E ASSESSORIA DE PRUDEN-
TÓPOLIS

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(SENAC) está ofertando cursos 
de Gastronomia em Pruden-
tópolis. A Unidade Móvel de 
Pães e Confeitos do SENAC 
está instalada na rua Conse-
lheiro Rui Barbosa, ao lado 
da Sede Mariana, no Centro. 
Chegou ao município no dia 
14  de agosto e ficará até 14 
de setembro, com a oferta de 
dez turmas para qualificação 
profissional de 80 pessoas.  
Seis tipos de cursos gastronô-
micos são oferecidos de forma 
totalmente gratuita. 

As turmas diurnas, pro-
movidas em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social de Prudentópolis, 
são destinadas às pessoas 
desempregadas e de baixa 
renda. Já as turmas do período 
noturno serão viabilizadas por 
convênio com a Secretaria 
Municipal de Turismo e são 
direcionadas ao aperfeiçoa-
mento de trabalhadores do 

ESPECIALIZAÇÃO

SENAC oferta cursos de Gastronomia 
no município de Prudentópolis
Mais de cinco 
tipos de cursos 
são oferecidos 
gratuitamente

setor de alimentação e comér-
cio, visando a retomada das 
atividades turísticas.

Na segunda-feira (16), ini-
ciaram as primeiras turmas. 
Ainda há vagas remanescen-
tes, que estão abertas para 
toda a população. Para saber 
mais sobre essas vagas, os 
interessados podem entrar 
em contato com as Secretarias 
de Assistência Social e de Tu-
rismo de Prudentópolis. Tam-
bém é possível se candidatar 
pelo site www.pr.senac.br, na 

página da unidade de Pruden-
tópolis e procurar pelos cursos 
com o ícone da unidade móvel. 
Mais informações pelo fone e 
WhatsApp (42) 98431-3970.

O prefeito Osnei Stadler 
esteve com a primeira-dama, 
Leandra Stadler, e vice-pre-
feito, Evaldo Hofmann, acom-
panhado da esposa Adriana 
Hofmann, conhecendo as 
instalações da unidade móvel 
do SENAC. A gerente executi-
va do SENAC, Patrícia Ferraz 
Pedroso Bermudes, entregou 

ao prefeito a chave da unidade 
que executará os cursos nos 
próximos 30 dias.

"É muito importante esse 
trabalho em conjunto com o 
SENAC, sabemos o quanto re-
alizar qualificações profissio-
nais são de suma importância 
para o mercado de trabalho. 
É um privilégio  receber essa 
unidade em nosso município 
e tenho certeza que será de 
grande valia para a nossa 
querida população", afirma o 
prefeito Osnei Stadler.

Cursos com 
inscrições abertas:

Preparo de Pizza (período 
diurno):

início 18/08 a 21/08 - 13h30 às 
17h30

Preparo de Pizza (período 
noturno):

início 30/08 a 03/09 - 18h30 às 
21h30

Hambúrguer Gourmet:
início 06 a 10 de setembro - 

18h00 às 22h00

Preparo de Salgados:
início 30/08/2021 a 10/09/2021 

– 13h00 às 17h00

Produção de Pães Caseiros e 
Artesanais:

início 30/08/2021 a 13/09/2021 
– 08h00 às 12h00

Preparo de Massas Frescas e 
Recheadas:

início 23/08/2021 a 27/08/2021 
- 08h30 às 11h30

Preparo de Massas Frescas e 
Recheadas:

início 23/08/2021 a 27/08/2021 
- 13h30 às 16h30

Prefeito Osnei conhecendo a Unidade Móvel do SENAC que está instalada em Prudentópolis
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JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA 

As atividades do Grupo 
Mole’k voltaram em Rio Azul 
e a equipe já foi aprovada para 
o maior festival de dança do 
país, o Festival de Dança de 
Joinville, que acontecerá em 
outubro. O grupo participará 
de três categorias. A Secre-
taria de Cultura, Turismo e 
Indústria e Comércio apoio o 
projeto. 

O Festival de Dança de 
Joinville também retornou 
este ano, e a equipe vai parti-
cipar nas categorias Infantil, 
Junior e Livre. O festival segue 
as recomendações de Saúde 
devido à pandemia, e, por isso, 
tem a opção de fazer a apre-
sentação de forma presencial 
ou on-line. A equipe ainda vai 
decidir como os alunos de Rio 
Azul irão apresentar. 

Os ensaios já acontecem 
na Casa da Cultura, e seguem 
os protocolos de prevenção. 
Podem participar jovens e 

RIO AZUL 

Grupo Mole’k é aprovado para participar 
do Festival de Dança de Joinville/SC
Atividades da 
equipe retornaram 
recentemente, pois 
estavam paradas 
por causa da 
pandemia

crianças, de quatro a 18 anos. 
As aulas ocorrem no contra 
turno, assim, quem estuda 
de manhã pode participar à 
tarde, e vice-versa.

A professora Aline Alves 
de Oliveira é a responsável 

pelos ensaios, ela comenta da 
emoção de voltar os trabalhos. 
“Estou muito feliz em retornar 
com o Grupo Mole’k, que eu 
sempre participei. Foi criado 
em 1999 e eu estava lá como 
aluna. Hoje, como professora, 

é um orgulho muito grande.
Espero todos participando. 
Venham dançar com a gente”, 
comenta. 

O GRUPO MOLE’K
O Grupo Mole’k foi criado 

em 1999, e chamava-se Bio 

Dança. A idealizadora foi a 
professora Sandra Romanhuk 
,vendo a procura de crianças e 
jovens por práticas que envol-
viam expressão corporal, mu-
sicalidade e ritmo. O objetivo 
do grupo é apresentar a dança 
como uma prática corporal e 
artística, contribuindo para 
a formação social dos alunos.

Em 2003, o grupo iniciou 
a participação do Festival de 
Dança de Joinville-SC, rea-
lizando workshops de HIP 
HOP, durante oito dias. Além 
desse marco histórico, o grupo 
gravou uma coreografia do 
coreógrafo da apresentadora 
Xuxa, o Fly, por convite dele, 
após encantar-se com a his-
tória e com a disponibilidade 
das integrantes em favor da 
arte. O vídeo foi apresentado 
no programa que ia ao ar 
diariamente nas manhãs no 
canal de televisão Rede Globo. 

INSCRIÇÕES 

Para fazer parte do grupo, é 
preciso enviar o seguintes dados 
no WhatsApp (42) 991153526:

* Nome completo;
* Data de nascimento;

* Endereço;
* Escola, ano e turno;

* Nome dos responsáveis.
As inscrições vão até segunda-

feira (23). 

Grupo Mole’k retornou as atividades e vai participar do Festival de Dança de Joinville 
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Prefeitura Municipal
de Irati

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

EDUCAÇÃO

Por que a escola é um ambiente seguro?

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

ESTHER KREMER

Durante a pandemia, 
a maior preocupação dos 
pais e dos professores foi a 
volta às aulas. Com o ensi-
no híbrido, os trabalhos de 
alfabetização são feitos via 
plataformas digitais como 
o Whatsapp, o Google Meet 
e Facebook. 

No início da pandemia, a 
maioria das instituições de 
ensino adotou o modelo de 
enviar atividades da grade 
curricular de forma im-
pressa, para que os alunos 
realizassem as tarefas em 
casa, junto com os familia-
res, e depois devolvessem 
aos professores. Com esse 
processo, houve uma grave 
lacuna no aprendizado e as 
aulas retornaram de forma 
presencial, não obrigatória. 

A volta às aulas ainda 
causa dúvidas entre os 
pais, pois acreditam que 
não será um lugar seguro 
para os filhos, onde não 
serão tomadas as medidas 
de prevenção em relação ao 
coronavírus. 

As escolas da região ga-
rantem que todos os cui-
dados necessários estão 
sendo tomados para evitar 
o contágio entre os alunos 
e funcionários. As medidas 
de prevenção são feitas an-
tes da entrada dos alunos 

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

com álcool gel nas mãos, 
máscara o tempo todo e 
aferição de temperatura. 
Durante as aulas os cuida-
dos não param, existe um 
distanciamento das cartei-
ras e nada pode ser compar-

tilhado, inclusive, canetas 
e papéis. No momento de 
ir embora, as crianças são 
organizadas em fi las para 
saírem da escola, respei-
tando o distanciamento 
social.

As escolas garantem 
que todas as medidas 
de prevenção à 
Covid-19 estão sendo 
tomadas

A aferição de temperatura é feita na entrada da escola
As medidas de prevenções são feitas antes de iniciar as aulas
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PAZ E BEM
AMOR ACOLHEDOR

       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! Falar do 
amor que Jesus nos pede 
segundo o Evangelho de 
Mateus (5.44-45), ELE nos 
diz: “ Pois eu vos digo: amai 
vossos inimigos e orai pelos 
que vos perseguem para 
serdes fi lhos de Vosso Pai 
que está nos céus”. Esta 
afirmação, a lei dos ho-
mens, busca a justiça e a 
igualdade, ela continua 
imperfeita, porque ainda 
continua humana. Por aí 
se explica a diferença em 
relação à lei de Deus e se 
justifica o que Jesus Cris-
to afirma para todos nós 
cristãos. As leis humanas 
pretendem somente a re-
paração do erro, enquanto a 
divina, Deus quer combater 
o erro com a prática da Paz 
e do Bem. Esta prática, além 
de oferecer condições para 
uma reconciliação, o que a 
humana não faz, oferece 
oportunidade para outras 
refl exões importantes. Por 
exemplo, a perseguição e a 
inimizade não podem ser 
explicadas apenas pela gra-
tuidade. Somos pecadores e 
nossas atitudes provocam 
reações, não só quando 
pecamos, mas até quan-
do testemunhamos nossa 

       VANDERLEI KAWA

fé pela prática do bem. O 
que deve determinar nosso 
comportamento a respeito 
deste assunto não são ape-
nas as relações entre nós, 
pessoas humanas, o bem da 
verdade, são importantes, 
mas o ser humano que está 
por trás deste comporta-
mento. Este ser humano foi 
redimido por Cristo e preci-
sa saber que também pode 
ser “Filho de Deus” e isto se 
torna mais fácil quando ele 
se confronta com um com-
portamento cujo modelo é o 
amor, a tolerância, o respei-
to e o equilíbrio mental. Não 
é nosso direito patrulhar ou 
julgar nosso semelhante, 
mas é nosso dever infl uen-
ciá-lo pelo poder do amor, 
da oração, da paz e do bem. 
Jesus veio para abolir as leis 
dos homens e não foi com-
preendido, pois a sua lei era 
o amor, o acolhimento, a so-
lidariedade, a fraternidade 
entre os homens. Peçamos 
ao Senhor, nosso Mestre, 
que nos ensine o verdadeiro 
amor, para que possamos 
saber agir em relação ao 
meu semelhante, até em 
situações mais difíceis que 
encontrarmos. Refl ita. Paz 
e Bem! 

A nossa

facilita as suas vendas.

máquina 
de cartões

vendas.

a 
õesõesõe

Prática, 
ágil e 
segura

Adaptável ao seu negócio, a nossa maquininha 
traz soluções e ferramentas que auxiliam na 
gestão eficiente do fluxo de caixa. 

• Aceita as principais bandeiras
• Portal de serviços e App
• Receba em até 2 dias    
• Venda digitada e link de pagamento
• Antecipação de recebíveis 

Vamos trocar
uma ideia? 
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Acesse
sicredi.com.br/maquinadecartoes 
para saber mais.

JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA 

Na sexta-feira (13), foi 
realizada a entrega dos cer-
tifi cados Diamante para di-
retoras e diretores de escolas 
dos 32 Núcleos Regionais de 
Educação da Rede Estadual 
de Ensino do Paraná. Qua-
tro colégios da região rece-
beram a premiação criada 
pela Secretaria do Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) para homenagear 
as escolas com os melhores 
desempenhos no último Ideb 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica), realiza-
do em 2019. 

Os colégios que recebe-
ram os certifi cados Diaman-
tes são: Colégio Estadual João 
Negrão Jr. de Teixeira Soares, 
Escola Estadual Nossa Se-
nhora das Graças de Irati, 
Colégio Estadual Francisco 
Ramos de Guamiranga e 
Colégio Estadual Professor 
Dario Veloso de Mallet.

A entrega aconteceu du-
rante cerimônia no Palácio 
Iguaçu. No total, foram pre-

EDUCAÇÃO

Quatro escolas estaduais da região de 
Irati recebem certifi cado Diamante
Honraria reconheceu 
o bom desempenho 
no Ideb 2019 entre as 
maiores escolas do 
Paraná

miadas as 50 maiores mé-
dias e os 50 maiores avanços, 
entre as instituições com 
mais de 600 matrículas. A 
ho          nraria reconhece o 
bom desempenho no Ideb 
2019 entre as maiores esco-
las do Paraná.

O vice-governador, Dar-
ci Piana, e o secretário da 
Educação e do Esporte, Re-
nato Feder, participaram da 
cerimônia e entregaram os 
certifi cados para os colégios 
com as 50 maiores médias do 
Paraná e os 50 maiores avan-
ços (de 2017 para 2019), tanto 
do Ensino Fundamental II (6º 
ao 9º ano) quanto do Ensino 
Médio.

Durante a cerimônia, Fe-

der ressaltou que o evento ce-
lebra a qualidade do trabalho 
que está sendo construído no 
estado. “Este evento foi pro-
movido em agradecimento 
a essa rede espetacular do 
Paraná, dando luz ao traba-
lho dos profissionais, que 
estão sempre muito com-
prometidos com a educação 
das crianças e adolescentes", 
completou.

“Esse resultado positivo 
é refl exo de trabalho diário. 
Sem a união das forças, não 
seria possível esse nível de 
desenvolvimento, e nosso 

objetivo é continuar cres-
cendo”, destacou o vice-
-governador, Darci Piana.

O chefe do Núcleo Re-
gional de Educação de Irati, 
Marcelo Fabricio Chociai 
Komar, parabenizou seus 
colegas, os estudantes e toda 
comunidade escolar pelos 
bons resultados. “Vemos 
uma soma de forças que vem 
de todo trabalho muito bem 
instrumentalizado nas nos-
sas escolas, o que se refl etiu 
no avanço do Ideb 2019 e vem 
se refl etindo a cada dia, por 
meio dos nossos estudantes, 

que estão brilhando e vão 
brilhar muito mais nesse 
universo da educação”, co-
mentou Marcelo.

IDEB 2019 
No último Ideb, o Paraná 

teve a alta mais expressiva do 
País (de 0,7) no Ensino Médio, 
de 3,7 para 4,4, subindo de 
sétimo para o quarto lugar no 
ranking de escolas públicas. 
Já no Ensino Fundamental 
II (do 6º ao 9º ano), o estado 
subiu do sétimo para o ter-
ceiro lugar na classifi cação 
nacional, com a média de 5,1.

SAEB 2021
Parte integrante da nota 

do Ideb, o Sistema de Ava-
liação da Educação Básica 
(Saeb) 2021 será realizado 
entre 8 de novembro e 10 de 
dezembro em todas as uni-
dades da federação. A partir 
de setembro, as escolas par-
ticipantes serão contatadas 
pelo Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira) 
para fazer o agendamento 
da aplicação dos testes. Serão 
aplicados testes de Língua 
Portuguesa e Matemática 
para estudantes do 5º ao 9º 
anos do Ensino Fundamen-
tal e todas as séries do Ensino 
Médio.

Diretores das quatro escolas da região, chefe do NRE, Marcelo, e o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder
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Consertos de
 fogão a gás! 

Falar com Justino 
no telefone: 

(42) 3422-5596

REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA 
8ª CIPM

DROGAS

Polícia Militar apreende LSD em Irati
100 pontos do ilícito 
estavam escondidos 
na costura da barra 
de duas calças

Na quarta-feira (18), 
a Polícia Militar de Irati 
realizou a apreensão de 
100 unidades de entor-
pecentes LSD, os quais 
estavam escondidos nas 
barras de duas calças. 
Uma adolescente de 15 
anos estava em posse dos 
ilícitos em Irati, e preten-

dia enviar a droga através 
dos Correios para deten-
tos da Cadeia Pública de 
Guarapuava.

A  e q u i p e  d a  p o l í c i a 
recebeu a denúncia por 
vo l t a  d e  1 4 h 3 0 ,  e n t ã o 
realizaram buscas pela 
suspeita, a qual foi loca-
lizada por volta de 15h40 
em uma sorveteria  no 
b a i r r o  R i o  B o n i t o .  E l a 
estava acompanhada de 
outro adolescente de 15 
anos, além de uma crian-
ça de cinco anos. Foi re-
alizada a abordagem e, 
ao verificar a sacola que 
continha algumas peças 

de roupas (calças) ,  foi 
constatado que algumas 
das peças estavam com 
uma costura diferente da 
de fábrica, sendo, então, 
cortada a costura. Dentro 
da barra da calça foram 
localizados os entorpe-
centes. 

O  C o n s e l h o  T u t e l a r 

foi acionado e ficou res-
ponsável pela criança de 
cinco anos. Já os demais 
adolescentes foram en-
caminhados à 41° Dele-
gacia de Polícia Civil de 
Irati juntamente com as 
drogas para os procedi-
mentos cabíveis.

100 unidades de LSD foram encontrados com uma adolescente
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O corpo de Bombeiros está 
sob novo comando.  Na manhã 
de quinta-feira (19), aconteceu 
a cerimônia da troca de co-
mandodo 3º Subgrupamento 
do Corpo de Bombeiros de 
Irati.A Câmara de Vereadores 
foi o palco do evento. No local 
estavam presentes militares, 
familiares e autoridadesregio-
nais.Após de ser lido os elogios, 
a capitã KeylaKaras Soltes pas-
sou o comando para a capitã 
Carla Adriana Spak Sobol. Está 
é a primeira vez que acontece 
uma troca de comando femi-
nino na corporação.

A deputada Leandre Dal 
Ponte enalteceu a competên-
cia da mulher numa posição 
de comando de uma corpo-
ração. “As mulheres ocupam 
atualmente espaços impor-
tantes e percebemos nos elo-
gios recebidos na cerimônia 
que as Capitãs tem executado 
suas tarefas com competên-
cia”. Ainda lembrou com satis-
fação de ter colocado emendas 
no orçamento que ajudam 
a melhorar a estrutura dos 
Bombeiros. Já o presidente 
da Câmara, Hélio de Mello, 
falou sobre a competência e 
a sensibilidade das mulheres 
no comando. 

BOMBEIROS 

Mulheres no comando
É a primeira vez 
que acontece uma 
troca de comandos 
entre mulheres na 
corporação

O Prefeito Jorge Derbli 
defendeu em sua explanação 
a necessidade de elevar de 
patamar o 3º Subgrupamento 
de Irati. “Já é uma demanda 
antiga de nossa região elevar 
de patamar o corpo de bom-
beiros. Com isso melhoramos 
a estrutura, a equipe e o aten-
dimento em todos os municí-
pios de nossa região. Estánas 
mãos do governador Ratinho 
Junior assinar este decreto 
que é tão importante para 
nós. Precisamos contar com 
a classe política, prefeitos, ve-
readores, deputados que tem 
voto nesta região para sensibi-
lizar o governador para emitir 
esse decreto. Todo o estudo já 
foi feito, falta só a canetada”, 
fi nalizou o prefeito. 

A capitã Carla Spak, diz 

que é uma satisfação retornar 
ao quartel do comando de 
Irati, onde tem uma história 
familiar. Carla se afastou para 
licença maternidade e teve em 
seu lugar a capitã KeylaKaras 
a qual agradeceu pelo trabalho 
executado em sua ausência. 
Segundo Carla, o comando 
de Irati busca a emancipação 
do 3º Subgrupamento para 
um comando independente 
onde a população teria uma 
capacidade de atendimento 
maior. Com o fi m dos atuais 
contratos de pedágio, o aten-
dimento das BRs volta para 
o Corpo de Bombeiros onde 
acrescentaria o trabalho a 
ser executado, aumentando 
mais ainda necessidade da 
emancipação. 

Após elogiar os feitos das 

capitãs, o comandante do 2º 
Grupamento de Bombeiros, 
Carlos Alberto de Oliveira, 
defendeu a importância da 
criação de um Grupamento 
Independente de Bombeiros 
em Irati. “Hoje é um momen-
to muito importante para a 
sede de Irati onde nós vemos 
duas mulheres realizando a 
troca de comando, duas mu-
lheres muito competentes, 
muito responsáveis, respei-
tadas na corporação e Irati só 
tem a ganhar com isso”, disse. 
“Existe um estudo feito e pro-
tocolado para criação de um 
grupamento independente. 
O 2º grupamento é o maior 
do Paraná, responsável por 
20% de cobertura do estado.  
O número de ocorrências 
inclusive é alto nesta região 

e sustenta a criação de um 
novo grupamento, separando 
de Ponta Grossa, dessa forma 
melhorando o desempenho 
e o atendimento. Para os 
Bombeiros este pronto, e é 
um desejo dos políticos locais 
que isso aconteça. Depende 
apenas do governo. 

O presidente da Amces-
par, Junior Benato, também 
esteve presente na troca de 
comando do Corpo de Bom-
beiros de Irati e defendeu a 
elevação do Corpo de Bom-
beiros de Irati.  “É uma satis-
fação estar aqui na troca de 
comando de duas mulheres 
e capitãs que tem uma bonita 
trajetória no Corpo de Bom-
beiros de Irati, com certeza 
com essa troca de comando o 
trabalho vai continuar sendo 
feito com muita efi ciência”, 
disse Benato. “Essa elevação é 
uma demanda da Amcespar e 
estamos no melhor momento 
para que isso ocorra. Sabe-
mos dessa necessidade que 
melhoraria esta estrutura. 
Estamos contando com todos 
os deputados que tem votos 
na nossa região como a de-
putada Leandre que esteve na 
cerimônia e o deputado Arta-
gão Junior. Contamos com a 
sensibilidade do Governador 
Ratinho Junior para realizar 
este ato político para criar 
este grupamento”, disse Be-
nato. O prefeito ainda ressal-
tou que o governador Ratinho 
Junior terá uma participação 
importante neste processo, 
onde certamente atenderá a 
esse pedido da região.

A capitã Keyla Karas Soltes passou o comando para a capitã Carla Adriana Spak Sobol
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Localizado no bairro são francisco com 
infraestrutura completa, água, luz, esgoto, 

pavimentação e matrículas  
registradas no cartório. 

Contato: 
42.9-9974-4849 / 42.9.9817-4257 

42.9.9950-5534

SAÚDE

4ª Regional será pioneira na linha de cuidados 
em pacientes com sobrepeso e obesidade

 JAQUELINE LOPES 

A 4ª Regional de Saúde 
deu início a um importante 
projeto para a região de Irati 
relacionado aos cuidados 
e prevenção de pacientes 
com sobrepeso ou obesos, 
que começará pela Atenção 
Primária, nas Secretarias 
Municipais de Saúde. A ati-
vidade envolve todos os mu-
nicípios que fazem parte da 
regional. 

Para iniciar os trabalhos, 
foi criado um grupo técnico 
com colaboradores de várias 
áreas, uma equipe multidis-
ciplinar. As reuniões para 
saber como será o regimento 
interno e os atendimentos 
com pacientes já foram rea-
lizadas. Cada um dos repre-
sentantes vai levar as infor-
mações para o município. A 
partir daí, uma nova equipe 
será criada para que possam 
atuar com os pacientes. 

Com esta equipe, será 
possível conhecer as de-
mandas de cada município e 
discutir como será essa linha 
de cuidados a nível regional. 
Assim, cada cidade fará um 
levantamento da população 
que está com sobrepeso ou 
obesa. Os profissionais de 
saúde já começaram a ano-
tar peso e altura do paciente 
que procura a Unidade de 
Saúde, e vão calcular o Índi-
ce de Massa Corporal (IMC). 
Desta forma, poderão saber 
quem está com sobrepeso e 
iniciar a linha de cuidados 
na prevenção e não evoluir 
para a obesidade. 

Segundo a secretária de 
Saúde de Fernandes Pinhei-
ro, Emanuele Moravieski 
de Matos, o atendimento 
começa com uma consulta 
clínica, é feito o cálculo do 
IMC e inicia o acompanha-

Ideia é que o 
acompanhamento 
seja feito na Atenção 
Primária, e todos os 
municípios sigam as 
mesmas diretrizes 
de trabalho

mento. Caso haja alguma al-
teração no exame, o paciente 
vai para o Consórcio, para 
consultas especializadas. 
Porém, alguns municípios 
ainda não têm essa equipe, 
e tudo é feito pelo estado.  
Agora, com esta ideia, será 
criada uma linha de cuida-
dos em que todas as Secre-

 “A intenção é que os pacientes redu-
zam o peso, e não precisem de cirurgia, 
mas que aconteça com saúde. É perder 
peso com qualidade”. 

JOACIANE SOUZA

tarias seguirão. “O paciente 
vai se comprometer a perder 
peso antes da cirurgia e os 
profissionais vão trabalhar 
nos cuidados para que ele 
perca peso com saúde”.   

A 4ª Regional ajudará na 
criação da linha de cuidado 
e incentivo, com capacita-
ções, na parte burocrática e 
teórica do processo para que 
as equipes possam replicar 
no município o que vai ser a 
prática da linha de cuidados. 
“A nossa intenção é trazer 
pessoas de outras áreas para 
virem falar com os nossos 
profissionais sobre o assun-
to, encontrar especialistas 
que já trabalham com a linha 
de cuidados de obesidade, 
com atuação na área. A equi-

pe trabalhou pouco com 
esse atendimento,  por isso, 
vamos levar mais conheci-
mento”, comenta a fisiote-
rapeuta Caroline Gianna da 
Silva, que trabalha na sessão 
de regulação e auditoria da 
4ª Regional.

Os representes da 4ª Re-
gional de Saúde são: Márcio 

Rodrigo Schoenherr (DV-
GAS); Caroline Gianna da Sil-
va (SCRAVA); Emanuele Mo-
ravieski de Matos (SCVGE); 
e Joaciane Souza (SCAPS). Já 
a equipe técnica é formada 
por: Silvana Spisila de Im-
bituva como gestora; Evaldo 
Dorocinski de Rio Azul como 
educador físico; Mari Stela K 
Derkascz de Guamiranga é 
a Assistente Social; Silvane 
gravonski de Inácio Martins 
é a coordenadora da Aten-
ção Primária em Saúde; 
João Paulo Lukavy de Irati é 
o médico; Ívinia Mara Cor-
deiro da Silva de Fernandes 
Pinheiro é a nutricionista; 
Daniel Nazzar Kengerski 
de Rebouças é o psicólogo; 
Emanuelle Ogg de Teixeira 
Soares é a farmacêutica; e 
Aline Carla Donda de Mallet 
é a enfermeira. 

IDEIA DO PROJETO
A ideia do projeto par-

tiu da própria Regional, e 
tem o acompanhamento 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa), e foi implan-
tada devido à necessidade da 
região, principalmente com 
os dados do Brasil sobre o 
aumento de pessoas obesas e 
com sobrepeso. Além disso, a 
obesidade é uma comorbida-
de e fator de risco em casos 
graves de Covid-19. 

De acordo com uma Pes-
quisa Nacional de Saúde, do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
de 2019, em parceria com o 

Ministério da Saúde, seis em 
cada dez brasileiros apre-
sentavam excesso de peso. 
Ou seja, cerca de 96 milhões 
de pessoas estão acima do 
peso no país — isto é, o resul-
tado do IMC indica que elas 
estão na faixa de sobrepeso 
ou de obesidade.

Outro dado importante 
que a Regional seguiu é do 
número de pacientes da 
região que buscam pela ci-
rurgia bariátrica. Até 2019, 
51 pessoas aguardavam na 
fila do SUS pela cirurgia. 
“Nós queremos que os mu-
nicípios entendam a im-
portância de cuidar desse 
grupo de pessoas. Com pla-
nejamento e promoção da 
saúde, diminui os gastos 
para o município e melhora 
a saúde do paciente”, disse 
Joaciane Souza, técnica de 
enfermagem da atenção 
primária. 

Caroline explica que de-
cidiram mudar a forma de 
trabalho para construir essa 

linha de cuidados. “Geral-
mente, essas informações 
da linha de cuidado vem 
de cima, mas a gente vai 
fazer ao contrario, quere-
mos saber dos municípios, 
na atenção primária, quais 
as possibilidades que têm 
para esses pacientes, quais 
profissionais eles têm para 
que a gente possa criar uma 
linha de cuidados baseada 
na realidade dos municí-
pios”, disse

O chefe da 4ª Regional 
de Saúde, Walter Trevisan, 
parabeniza os profissionais 
pela iniciativa e agradece 
na ajuda. “Sei que dentro da 
equipe da regional sempre 
tive excelentes profissio-
nais. É um orgulho poder, 
mesmo o estado não tendo 
implantado essa linha de 
cuidados, nós, mais uma 
vez, com apoio de todos 
os secretários de Saúde, 
criamos esse grupo técni-
co para que possamos dar 
andamento nessa linha tão 
importante de atenção que 
é do sobrepeso e obesidade”. 

PACIENTES
De acordo com Caroline, 

a ideia da Regional é co-
meçar pelos pacientes que 
estão na fila para a cirurgia 
bariátrica, pois é preciso 
que seja feito um acom-
panhamento de dois anos 
antes de realizar o procedi-
mento, pois são muitas mu-
danças e o pós-operatório 
precisa de muitos cuidados. 
Muitos casos estão para-
dos devido à pandemia, e 
como precisam estar de 
acordo com a resolução 
da Sesa, será dado início à 
orientação. Depois, seguirá 
para os demais pacientes 
que surgirem durante o 
levantamento feito pelos 
municípios.  

Projeto da 4ª Regional de Saúde vai alinhar cuidados de pacientes com sobrepeso e obesidade 

Equipe técnica criada pela Regional para atendimento aos pacientes 
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Sentir o maxilar estalan-
do ou a mandíbula travando 
não é incomum - com certe-
za, você ou algum conhe-
cido já passou por isso em 
algum momento. Entre-
tanto, se esse quadro se 
repete com frequência e 
ainda com dores, é preciso 
ficar alerta. Pode ser que 
se trate de DTM, sigla para 
Disfunção da articulação 
Temporomandibular, que 
liga os ossos do ouvido aos 
da mandíbula. 

1. O QUE É A 
ARTICULAÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR 
(ATM)?

Antes de falar sobre a 
DTM, é preciso entender 
que parte do rosto ela 
afeta - a Articulação Tem-
poromandibular (ATM). 
É o nome da articulação 
que fica próxima ao ou-
vido, bilateral, que liga e 
conecta o osso temporal 
à  mandíbula.  Além de 
ossos, esta articulação é 
composta de ligamentos, 
menisco e musculatura. 
A ATM comanda todos os 
movimentos da mandíbu-
la - também chamada de 
maxilar inferior - incluin-
do comer, falar e mastigar. 
Por isso, mesmo sendo 
pequena, ela é uma das 
partes mais complexas do 
corpo humano!

MANDÍBULA

Saiba tudo sobre o que é a ATM e a 
DTM e quais as suas principais causas
A DTM pode afetar 
a musculatura 
da mandíbula, 
causando dores e 
dificuldade em abrir 
a boca

2. O QUE É A 
DISFUNÇÃO DA 
ARTICULAÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR 
(DTM)?

Problemas crônicos na 
ATM costumam ser classi-
ficados como Disfunção da 
Articulação Temporoman-
dibular (DTM), também cha-
mada de dor orofacial. Aqui, 
estão incluídos sintomas 
como mandíbula estalando, 
dores de cabeça frequentes e 
até mesmo dificuldades para 
abrir e fechar a boca. Embora 
seja um quadro comum, esse 
transtorno é pouco conhecido 
e, por isso, pode demorar a ser 
identificado.

2.1. QUAIS SÃO AS 
CAUSAS DA DTM?
Por se tratar de uma do-

ença ainda pouco conhecida, 
em muitos casos, não foram 
encontradas claramente 
quais são as causas para a 
DTM. Acredita-se que estes 
podem ser alguns dos fatores 
relacionados ao desenvolvi-
mento de disfunções na ATM:

Traumas na mandíbula; 
artrite na ATM; má postura; 
características anatômicas, 
relacionadas à formação da 

mandíbula durante o nasci-
mento; hábitos como morder 
os lábios ou bochechas; hábi-
tos como apoiar a mandíbula 
nas mãos, morder pontas de 
caneta e roer as unhas; dis-
túrbios do sono e dificuldade 
de dormir; estresse.

Além disso, o bruxismo - 
caracterizado pelo ranger in-
voluntário dos dentes - tam-
bém pode estar relacionado 
ao surgimento dos problemas 
na ATM.
2.2. SINTOMAS DA DTM

A DTM pode afetar a pró-
pria articulação - isto é, a 
ATM - ou então a musculatura 
da mandíbula. A maioria dos 
sinais e sintomas está rela-
cionada à dores ou limitação 
para abrir a boca: dores de 
cabeça, zumbido e sensação 
de ouvido entupido e ruídos 
na articulação (estalos e cre-
pitação), enumera ele. Muitas 
vezes, esses sintomas podem 
estar presentes em um série 
de outros transtornos bucais, 
o que dificulta o diagnóstico 
da DTM. Por isso, fique alerta 
e faça check-ups regulares 
para manter sua saúde bucal 
em dia!

Outros sintomas incluem: 

Dores no pescoço e nos om-
bros; mudança brusca no 
encaixe da mandíbula; sen-
sação de “clique” ao abrir e 
fechar a boca; flacidez nos 
músculos dessa região; can-
saço no rosto, principalmente 
ao mastigar.

2.3. QUAIS SÃO OS 
RISCOS DA DTM? QUE 
PROBLEMAS BUCAIS 
ELE PODE CAUSAR?
A longo prazo, o transtor-

no pode trazer consequências 
graves para sua saúde bucal. 
Especialmente aquelas dis-
funções relacionadas aos 
problemas articulares, pois 

podem gerar doença degene-
rativa, e consequentemente 
gerar alterações na mordida. 
As alterações na ATM tam-
bém estão relacionadas a ca-
sos de depressão e ansiedade, 
que podem se agravar com o 
quadro da mandíbula.
3. EXISTE CURA PARA 
DISFUNÇÕES NA ATM?

A boa notícia é que, sim, 
a DTM pode ser tratada - e, 
uma vez diagnosticada, o 
processo de cura é muito 
tranquilo. Lembre-se: mesmo 
em tratamento, é possível 
ter algumas crises de dor na 
ATM ao longo do tempo. Ain-
da assim, existem técnicas 
simples e não-invasivas para 
contornar o problema. Dessa 
forma, é possível conviver de 
forma mais tranquila com o 
transtorno!

3.1. TRATAMENTOS 
PARA A DTM

Os tratamentos para os 
transtornos na ATM incluem:

- Fisioterapia;
- Cirurgia;
- Acompanhamento psi-

cológico;
- Exercícios para relaxa-

mento muscular;
- Compressas frias para 

controlar a dor durante cri-
ses;

- Placas de mordida;
- Medicamentos, princi-

palmente anti-inflamatórios.
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A DTM pode afetar a própria articulação, isto é, a ATM ou então a musculatura da mandíbula 
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SECOM

A partir desta semana, o 
Pronto Atendimento (P.A.) 
24h da Vila São João passa 
a contar também com uma 
Farmácia Municipal, que 
atenderá toda a população 
dos bairros Vila São João, 
Lagoa, Engenheiro Gutierrez, 
Riozinho e imediações. Com 
isto, os moradores desta re-
gião terão mais comodidade 
para retirar seus medica-
mentos.

O novo espaço no Pronto 
Atendimento foi preparado 
para atender uma necessi-
dade da Secretaria de Saúde 
de Irati. Para abrigar a nova 
Farmácia, foi realizada uma 
readequação na recepção da 
unidade, proporcionando 

SAÚDE

Pronto Atendimento da Vila São 
João tem Farmácia Municipal
Moradores das 
regiões da Vila São 
João, Engenheiro 
Gutierrez, Lagoa e 
Riozinho poderão 
retirar seus 
medicamentos 
nesta unidade

O novo espaço foi preparado para atender uma necessidade da Secretaria de Saúde de Irati

Se
co

m

mais conforto e comodidade 
para o atendimento à popu-
lação.

“As pessoas que moram 
nos bairros próximos ao Pron-
to Atendimento da Vila São 
João, não precisam mais se 
deslocar até o centro para 
pegar seus remédios. Os me-
dicamentos disponíveis na 
Farmácia do Ambulatório da 
Secretaria de Saúde (Posto Il-

defonso Zanetti), inclusive os 
psicotrópicos, também estão 
aqui, nesta Farmácia”, relatou 
a secretária de Saúde, Jussara 
KublinskiHassen. 

Além dos medicamentos, 
a nova Farmácia também 
conta com um consultório 
farmacêutico. Josana Benato, 
farmacêutica responsável, 
ressalta que, nele, os pacien-
tes receberão mais atenção e 

orientações sobre a forma de 
utilização dos medicamentos. 
“Neste consultório farmacêu-
tico, podemos dar mais aten-
ção ao paciente, orientando-o 
sobre a forma correta de usar 
sua medicação e fazendo 
acompanhamento farmaco-
terapêutico. Iremos também 
auxiliar a população no que 
for necessário”, frisou.

No Pronto Atendimento, 

também está funcionando 
a Farmácia Hospitalar, que 
fornece medicamentos aos 
pacientes que estão em tra-
tamento no Pronto Atendi-
mento. Esta nova estrutura 
também era uma demanda 
que necessitava de atenção.

O prefeito Jorge Derbli e a 
vice-prefeita, Ieda Waydzik, 
visitaram as novas instala-
ções do P.A. “Este é um dia 
muito feliz para nós, pois 
estamos realizando um sonho 
de trazer a saúde mais perto 
das pessoas”, disse Ieda, des-
tacando a facilidade de acesso 
à nova Farmácia. 

Derbli também comemo-
rou, pelo município estar en-
tregando à população, mais 
uma opção de retirada dos 
medicamentos, tendo em vis-
ta o crescimento da cidade na 
região da Vila São João. “Esta 
é a nossa segunda Farmácia 
Municipal. Temos a primeira, 
que continua funcionando 
no Ildefonso Zanetti. Esta 
medicação fornecida aqui, é 
mais uma ação da gestão para 
facilitar a vida das pessoas”, 
comentou Derbli, enaltecen-
do, ainda, a dedicação dos 
profissionais que trabalham 
no Pronto Atendimento.

POLÍTICA 

Leandre destaca projetos realizados em Irati 
e região e fala sobre o Congresso Nacional
Deputada esteve 
no município e 
participou de uma 
live promovida pelo 
jornal Folha de Irati, 
em parceria com a 
Rádio Alvorada

JAQUELINE LOPES 

A deputada federal Lean-
dre Dal Ponte esteve em Irati 
nesta semana e concedeu 
uma entrevista à Folha de 
Irati e a Rádio Alvorada. Le-
andre falou sobre os projetos 
realizados no município e 
na região, sobre os votos e 
programas do Congresso 
Nacional. Ela foi a deputava 
que teve maior número de 
votos na região nas eleições 
de 2018. 

A deputada falou primei-
ramente sobre o Complexo 
Cidade do Idoso, que será um 
projeto pioneiro no Paraná. 
Leandre destinou R$ 1 milhão 
para o projeto em título de 
transferência especial. O Go-
verno do Estado entrou com 
uma contrapartida próximo 
dos R$ 3 milhões, a fundo 
perdido, e terá mais um fi-
nanciamento do município 
feito junto a SEDU de mais 

ou menos o mesmo valor.  
Serão cerca de R$ 7 milhões 
para fazer o projeto. “Esse 
complexo irá servir para que 
o idoso possa ter mais anos de 
vida com qualidade. Acredito 
que até o início do próximo 
ano, as obras já estejam bem 
adiantadas e alguma coisa 
podendo funcionar”. 

Leandre é a madrinha da 
Unidade Avançada do Hospi-
tal Erasto Gaertner em Irati 
e sempre esteve presente 
nas ações, mesmo antes de 
ser deputada. Todos os anos, 
o hospital recebe recursos 

fruto de emendas parlamen-
tares de autoria da deputada. 
“A gente fica muito feliz por-
que demonstra que aquilo 
que sonhamos no passado 
realmente faz sentido”. A 
unidade fará uma transição 
para o hospital Agnus Dei 
em breve

Outro projeto importante 
realizado por Leandre para 
Irati e região envolve a Flo-
resta Nacional de Irati, foi 
através da deputada que a 
Flona foi inserida no Progra-
ma de Parcerias de Inves-
timentos (PPI) do Governo 

Federal, com finalidade de 
concessão florestal. “A ques-
tão ambiental tem que estar 
interligada com a questão so-
cial. Agora, conseguimos in-
cluir da Flona nesse projeto. 
A gente estava na hora e local 
certo, conhecia a demanda e 
pudemos levar para a pessoa 
certa”, disse. 

O Canal Hídrico é outra 
demanda da deputada, que 
destinou R$ 1 milhão para 
fazer a segunda parte. A 
primeira já foi finalizada 
e amenizou a situação das 
enchentes que Irati, que já so-
freu bastante com a situação. 
A última mais severa foi em 
2014. Neste período de legis-
latura, foram destinados pela 
deputada, aproximadamen-
te, R$ 15,5 milhões para Irati. 

REGIÃO 
Além de Irati, Leandre 

também enviou emendas 
para a região. Ao todo, foram 
mais de R$ 26 milhões em 
recursos, incluindo Irati, em 
várias áreas, principalmente 
na Saúde e Assistência Social. 
Com recursos para todos os 
hospitais, APAES, Lar dos 
idosos em vários municípios, 
equipamentos, construção 
da sede da Provopar em Re-
bouças, pista de Skate em 
Irati, novos veículos, entre 
outros investimentos. A de-

putada também trabalha na 
reabertura do hospital de 
Imbituva.   

CONGRESSO 
A deputada explicou o 

porquê votou sim na PEC do 
voto impresso, e citou que em 
2015 foi aprovado e votado 
pacificamente o projeto, mas 
foi vetado pela presidente 
da época. “Penso que não há 
nenhum tipo de sistema que 
não possa ser aprimorado. O 
que criou um pouco mais de 
discussão foi a politização do 
assunto. Não vejo problema 
em melhorar a transparência 
de um processo que é tão im-
portante para nós”, observa.

Leandre falou sobre ou-
tros assuntos como a votação 
do fundo eleitoral, que votou 
contra, da CPI da Covid, das 
coligações e outros assuntos. 
Para assistir a live completa 
com as respostas da deputa-
da, acesse o QR Code. 

Deputada Leandre na entrevista com a Folha de Irati e Rádio Alvorada 
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Prefeitura 
Municipal de 
Guamiranga

Prefeitura 
Municipal

 de 
RioAzul

Súmulas

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

DE OPERAÇÃO
DOMINGOS OZIRES JACOMEL 
CNPJ 95.376.984/0001-16 torna 
público que irá requerer ao IAP, 

a Renovação da Licença de 
Operação para SERRARIA COM 
DESDOBRO DE MADEIRA ins-
talada EM SUA PROPRIEDADE 
NA LOCALIDADE DE ANGAI EM 

FERNANDES PINHEIRO PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DOMINGOS OZIRES JACO-

MEL CNPJ 95.376.984/0001-16 
torna público que recebeu do 

IAP, a Licença de Operação para 
SERRARIA COM DESDOBRO 

DE MADEIRA, instalada EM SUA 
PROPRIEDADE NA LOCALIDA-
DE DE ANGAI EM FERNANDES 

PINHEIRO PR.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: PREGÃO Nº 35/2021
FORMA PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, Estado do Paraná, através do 
Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 140/2021, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberta nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações pos-
teriores, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal 40/2021, 
licitação na modalidade PREGÃO nº. 35/2021 NA FORMA DE PRE-
SENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.  
OBJETO: Aquisição de pneus de 1ª qualidade, visando suprir a de-
manda das Secretarias Municipais. 
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS: até às 9h:00 min. do 
dia 30 de agosto de 2021, nas dependências da Prefeitura Munici-
pal de Guamiranga, Departamento de Licitações e Compras. 
ENTREGA DOS ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02 ABERTURA E JUL-
GAMENTO: às 10:00horas, do dia 30 de agosto de 2021, na sede 
da Prefeitura Municipal de Guamiranga. 
Para as empresas não cadastradas no setor de cadastro da Prefei-
tura, as interessadas em participar do certame, deverão cadastrar-
-se até as 17h00min do terceiro dia útil anterior 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 18 de Agosto de 2021. 

EDERSON A. BELEDELI
PREGOEIRO
Portaria 140/2021

RESULTADO DE LICITAÇÃO
RESULTDO DE PREGÃO ELETRONICO  Nº 21/2021 – 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS HIDRÁULI-
COS PREDIAIS
FAVORECIDO:  ILDO OSORIO ME
CNPJ.: 22.042.027/0001-80
FAVORECIDO : OLDACIR PILATTI LEITE - ME 
CNPJ.: 09.008.386/0001-52
FAVORECIDO PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA LTDA
CNPJ.: 01.998.445/0001-75
Rio Azul, 16 de Agosto de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0115/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ILDO OSORIO ME
CNPJ.: 22.042.027/0001-80
VALOR: R$ 219.699,60 (Duzentos e Dezenove Mil, 
Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Cen-
tavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 16/08/2021 à 15/08/2022.
ASSINATURA:  16/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ILDO OSORIO 
Representantea

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0116/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: OLDACIR PILATTI LEITE - ME 
CNPJ.: 09.008.386/0001-52
VALOR: R$ 146.038,65 (Cento e Quarenta e Seis Mil e 
Trinta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 16/08/2021 à 15/08/2022.
ASSINATURA:  16/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)OLDACIR PILATTI LEITE
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0117/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PAULO CEZAR CHAUSZCZ E CIA 
LTDA
CNPJ.: 01.998.445/0001-75
VALOR: R$ 242.229,00 (Duzentos e Quarenta e Dois 
Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 16/08/2021 à 15/08/2022.
ASSINATURA:  16/08/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)PAULO CEZAR CHAUSZCZ JUNIOR
Representante

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO 
Nº.: 65/2021

O Município de Rio Azul/PR, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que decidiu SUSPENDER, a sessão de abertura 
do certame do Pregão Presencial nº 65/2021, cujo 
objeto é o : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO 
PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E COMER-
CIAIS DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL-PR.
Motivo da Suspensão: análise  das disposições cons-
tantes no Edital de Abertura, informamos que a presen-
te licitação ficará suspensa até a devida reformulação, 
o aviso de reabertura da licitação será republicado nos 
respectivos Diários.

Rio Azul, 17 de agosto de 2021.

Carla Flaiane da Silva
Pregoeira Oficial

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: PREGÃO Nº 35/2021
FORMA PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, Estado do Paraná, através do Pregoeiro, devida-
mente designado pela Portaria nº. 140/2021, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que se encontra aberta nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, suas al-
terações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal 40/2021, licitação 
na modalidade PREGÃO nº. 35/2021 NA FORMA DE PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE.  
OBJETO: Aquisição de pneus de 1ª qualidade, visando suprir a demanda das Secreta-
rias Municipais. 
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS: até às 9h:00 min. do dia 31 de agosto de 
2021, nas dependências da Prefeitura Municipal de Guamiranga, Departamento de 
Licitações e Compras. 
ENTREGA DOS ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02 ABERTURA E JULGAMENTO: às 
10:00horas, do dia 31 de agosto de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Guami-
ranga. 
Para as empresas não cadastradas no setor de cadastro da Prefeitura, as interessadas 
em participar do certame, deverão cadastrar-se até as 17h00min do terceiro dia útil 
anterior 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 19 de Agosto de 2021. 
 
EDERSON A. BELEDELI
PREGOEIRO
Portaria 140/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, Estado do Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que, de acordo com a Lei nº. 10.520/2002, e a Lei nº. 8.666/1993 
e suas alterações, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para contratação do objeto 
abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização dos serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva, de molas, embuchamento, serviços de balança e suporte 
para os veículos do transporte escolar, veículos da secretaria municipal de obras, e 
veiculos da secretaria de agricultura, com o fornecimento das peças necessárias.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  até às 11h00min do dia 31 de agosto de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h00min do dia 31 de agosto de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE LANCES:  às 13h30min do dia 31 de 
agosto de 2021.
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 solicita-
das pelo telefone – (0**-42-34381148) ou E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br.

GUAMIRANGA-PR, em 19 de agosto de 2021.

Ederson A. Beledeli
Pregoeiro
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REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Imbi-
tuva está auxiliando pais e 
responsáveis por pessoas com 
transtorno do espectro autis-
ta no cadastro para aquisição 
da Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (CIPTEA). A 
iniciativa da Secretaria se deu 
por conta da dificuldade de 
responsáveis por pessoas au-
tistas na realização da inscri-
ção no site do Governo Fede-
ral. Para realizar a solicitação, 
basta entrar em contato com 
a equipe da Secretaria e levar 
os documentos necessários.

De acordo com o secre-
tário de Educação e Cultura 
de Imbituva e também vice 
prefeito, Zaqueu Bobato, foi 
observado que o número de 
autistas no município au-
mentou. “Sendo o autismo 
um transtorno neurológico 
caracterizado por alterações 
na comunicação, na inte-
ração social e no comporta-
mento em diferentes graus, 
julgamos essencial a aqui-
sição desta carteirinha. Ela 
intensifica a obrigatoriedade 

IMBITUVA

Secretária de Educação e Cultura auxilia 
na emissão da Carteirinha do Autista
O documento 
prioriza o 
atendimento em 
serviços públicos e 
privados

do atendimento prioritário 
em escala nacional a essas 
pessoas”, aponta.

Conforme Bobato, são 
atendidos pelo município no 
ensino regular 11 alunos com 
diagnóstico fechado de TEA e 
a APAE conta com 23 alunos 
com TEA. Até o momento, 
apenas uma carteirinha foi 
concluída, porque muitas das 
pessoas com autismo ainda 
não possuem toda documen-
tação necessária. Zaqueu 
afirma ainda que os pais/
responsáveis estão sendo con-
tatados para realizar o cadas-
tro por meio de redes sociais 
e mensagens no Whatsapp.

Maria Andrieli Galvão 
Maiczuk é mãe de Breno Ema-
nuel Maiczuk, de nove anos, 
que foi a primeira criança 
autista do município a ter 

a carteirinha emitida. Ele 
tem autismo não verbal, ou 
seja, não fala e também tem 
epilepsia controlada por me-
dicamentos e má formação 
do cérebro. Maria conta que 
quando viu que poderia obter 
o documento começou a dis-
seminar a informação para 
outras pessoas que poderiam 
utilizar do recurso.

Contudo, a mãe de Bre-
no aponta que tem muitas 
pessoas humildes e que não 
tem acesso à internet ou 
não sabem alimentar o site 
com a série de documentos 
necessários para completar 
o cadastro. Levando isso em 
consideração, Maria e ntrou 
em contato com a Prefeitura 
para auxiliar essas pessoas.

Quando a carteirinha de 
Breno foi emitida, encorajou 

a Secretaria de Educação 
e Cultura a auxiliar outros 
pais/responsáveis para fazer 
o pedido da carteirinha. Ma-
ria assegura que “o objetivo 
da Secretaria não é só ajudar 

no cadastro, mas também 
fazer um levantamento da 
quantidade de pessoas que 
têm autismo em Imbituva”. 

Para a mãe, a partir do mo-
mento que alguém se pronti-
fica a fazer a carteirinha pelos 
responsáveis pela pessoa com 
TEA, o processo não é demo-
rado. O que pode demorar é 
a aquisição dos documentos, 
porque o sistema só aceita a 
solicitação quando todos são 
encaminhados. Depois que 
tudo está no sistema, o prazo 
é de cerca de três dias para a 
emissão.

Maria finaliza destacando 
que sua luta diária é para 
tornar seu filho cada vez 
mais independente e procu-
rando recursos para que ele 
não sofra no futuro. “Existe 
tanta barreira na inclusão 
que tanto se fala, e a gente vai 
fazendo o que pode”.

Documentos para realizar o cadastro 
da Carteirinha do Autista

• Documento RG, CPF da pessoa com autismo.
• Documento RG, CPF do Responsável.

• Fotografia do Autista, sendo a mais recente possível. Serão 
aceitas apenas fotos nas proporções usadas para documento 

(3x4) e com boa resolução de impressão.
• Laudo Médico contendo os dados do paciente, a 
Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) e assinatura de carimbo de 
identificação com CRM do médico responsável.

• Exame de Tipo Sanguíneo.
• Documento do Autista que possua a assinatura do mesmo 

quando for alfabetizado ou que possua a impressão digital para 
os casos em que não é possível assinatura.
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Maria Galvão, mãe de Breno, foi a primeira a emitir a carteirinha de autista para o filho em Imbituva

REDAÇÃO E ASSESSORIA 

Na quarta-feira (18), du-
rante reunião na Câmara 
de Vereadores de Rebouças, 
foram debatidas melhorias 
para o cemitério municipal. As 
propostas foram apresentadas 
pela vereadora Elizabete Piani. 
Outras demandas também 
foram discutidas.

Elizabete, em requerimen-
to, solicitou serviços de casca-
lhamento na entrada secun-
dária do Cemitério Municipal 
de Rebouças (na Estrada Muni-
cipal do Riozinho dos Santos), 
bem como a colocação de 
um portão no local. Também 
pediu a manutenção na ilumi-
nação da Quadra do Saltinho, 
pois segundo ela, uma má-
quina que fez alguns serviços 
no local acabou danificando a 
fiação daquela quadra.

Solicitou serviços de cas-
calhamento na rua Jair Pe-
russolo, nº355. “Os moradores 

AÇÕES 

Câmara de Vereadores de Rebouças 
debate melhorias no cemitério municipal
Outras demandas 
também foram 
apresentadas na 
ocasião

pedem o serviço porque em 
dias de chuva o barro e lama 
tornam intransitáveis as es-
tradas causando encalhamen-
to com carro e caminhão”, 
justifica Elizabete. E também 
pediu a colocação de pedra 
bica na rua Antônio Fabris, 
pois com as recentes chuvas, 
tornou-se difícil o acesso a um 
estabelecimento comercial 
naquela região.

 TROCA DE POSTE 
Por meio de requerimento 

conjunto de todos os vereado-

res e vereadoras, será enviada 
solicitação a COPEL, para que 
seja efetuada a troca imediata 
do poste localizado na esquina 
entre a rua Argemiro de Paula 
e Avenida Adolfo Stadller. O 
referido poste foi quebrado 
em decorrência de um inci-
dente no qual um caminhão 
enroscou nos fios de eletrici-
dade nas proximidades. 

RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADA

O vereador José Júnior 
Massoquetto comentou seu 

requerimento solicitando a 
recuperação, com patrola-
mento e cascalhamento na 
estrada de Colônia Cachoei-
ra, iniciando na entrada da 

BR 153 indo até a ponte. 
ENERGIA ELÉTRICA 

O vereador Ricardo Car-
los Hirt Júnior solicitou en-
vio de ofício a COPEL, soli-
citando que seja realizada a 
manutenção preventiva da 
rede elétrica na área rural 
do município de Rebouças, 
considerando que, são re-
correntes as quedas e falta 
de energia nos períodos em 
que os fumicultores utilizam 
as estufas elétricas para se-
car a produção. O vereador 
comentou sua iniciativa, 
visando evitar prejuízos e 
perdas aos fumicultores 
devido aos problemas cau-
sados pela falta e queda de 
energia elétrica nas comu-
nidades rurais do município 
de Rebouças.

Na Câmara de Vereadores de Rebouças foi apresentada pela vereadora Elizabete Piani várias demandas

A
ss

es
so

ri
a



social@folhadeirati.com.br
WhatsApp (42) 9 8423-2333

Suelen Lima
GENTE

FOLHA-
16 Irati, 20 de agosto de 2021

Com o passar dos 
anos comemorar o 
aniversário signi-
fi ca muito mais do 
que apenas apagar 
as velas, o tempo 

nos trás sabedoria, 
alegrias e gosto 

pela vida. A querida 
Veronica Pedroso 
comemorou mais 

um ano de vida no 
último dia 16. Que 

você continue levan-
do a vida com leve-
za e alegria pois sua 
felicidade contagia 
todos aqueles que 
lhe querem bem. 

Feliz aniversário e 
muitos 

anos de vida!!! 
Na foto acompanha-

da de sua fi lha 
Ana Moraes.

Valkiria Semczyczem, estudante de 
enfermagem, dedicada, e uma linda 

mulher, qualidades não lhe faltam! Ela 
comemorou seu aniversário na 

quarta-feira (18). 
Que seu caminho seja repleto de ale-

grias e conquistas. Parabéns!!!

O pequeno Lucas Gabriel Razera em seu ensaio mensal. São 
30 dias conhecendo o mundo fora da barriga da mamãe, 

para os papais Eliandra e Gabriel nada é tão gostoso 
quando ver você crescendo e se desenvolvendo. 

Esse lindo registro foi feito pela fotógrafa Amanda Bozza.

          esta 
sexta-fei-
ra (22) a 
querida 
Estefani 
Teleginski  
completa 
mais um 
ciclo de 
vida. Que 
no decor-
rer dos 
dias você 
encontre 
sempre 
bons mo-
tivos para 
agradecer 
a vida e 
contem-
pla-lá 
com mui-
ta alegria 
e saúde.
Feliz 
aniversá-
rio!

O reboucense André 
Seratto completou 
idade nova na quin-
ta-feira (19). Que 
todos os dias de sua 
vida sejam preen-
chidos por muitas 
alegrias e bençãos 
sem fim. 
Feliz aniversário!!!

N
Nesta sexta-feira (20) a 

belíssima Mayara Gonzaga 
comemora seu aniversário. 

Que esta data possa se 
repetir por muitos anos, e 

que em cada um deles você 
transborde alegria. 

Parabéns!!!


