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SEXTA-FEIRA

Ano 46

Nº 2587

R$ 2,00

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  18

DIVERSIFICAÇÃO
Produtos feitos 
à base de 
erva-mate são 
criados em São 
Mateus

Cidades 22Cidades 08

PRUDENTÓPOLIS
60 pessoas 
concluem 
cursos de 
gastronomia 
do SENAC

RECONHECIMENTO
Irati tem 
cavalos 
Percheron 
premiados na 
44ª Expointer

MELHORIAS
Governo do 
Estado abre 
licitação para 
projeto da 
PR-990

Opinião 02

Irati, 17 de Setembro de 2021

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2695

R$ 2,00

ANIVERSÁRIO
Mallet mantém 
culturas de 
imigrantes em 
109 anos de 
história

Cidades 14

PRUDENTÓPOLIS

C
ri

aç
ão

 H
el

le
n 

R
oi

k
C

ri
aç

ão
 H

el
le

n 
R

oi
k



FOLHA2 OPINIÃO Irati, 17 de Setembro de 2021

CHARGE |Autoria: Sponholz

OPINIÃO

Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br

 JORNAL ASSOCIADO  
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA
Fundada em  

21 de abril de 1973

Parabéns, Mallet, São Mateus do Sul e Rebouças 

Na próxima semana, São 
Mateus do Sul, Rebouças e Mal-
let comemoram aniversários, 
são 113, 91 e 109 anos, respecti-
vamente. E estão de parabéns, 
não só pelo aniversário no dia 
21 de setembro, mas também 
por todo o desenvolvimento 
nestes anos de caminhada e 
progresso. 

São muitas histórias e pre-
servação das tradições, e to-
das estão ligadas de alguma 
forma. Não podemos deixar 
de citar a obra mais reivindi-
cada pela população, que há 
mais de 40 anos solicitava o 
novo asfalto. A pavimentação 
da PR-364, entre Irati e São 
Mateus do Sul, que também 
abrange Rebouças. E as obras 
continuam. 

Mais de 30 km já estão pavi-
mentados, com a obra se enca-
minhando para o segmento fi-
nal de execução, do Rio Turvo a 
São Mateus do Sul. Em outubro 
também será iniciada da obra 
da ponte sobre o Rio Turvo, que 
terá 12 metros de extensão. As 
cidades já aguardam o desen-
volvimento que este corredor 
vai proporcionar.

Paralelamente a esta ini-
ciativa, o DER/PR está licitando 
a contratação da elaboração do 
projeto de pavimento da PR-
990, ligação entre Rebouças e 
a PR-364, na altura do trevo de 
Rebouças. Outro presente para 
o município neste aniversário. 

Já em São Mateus do Sul, 
que é conhecido como a Ca-
pital da Erva-mate, devido à 
grande quantidade de famílias 
que vivem desta produção e 
por ser o segundo maior pro-
dutor do Paraná, segundo a 
Seab, em 2020, foram 90 mil 
toneladas produzidas. Além 
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disso, o cultivo desta erva 
trouxe novos produtos como 
chopps, mousse, sorvete, bolos, 
licor , sabonetes, entre outros. 
Para experimentar, só visitan-
do o município. 

Não podemos deixar de 
falar sobre a tradição polonesa 
presente em duas cidades, 
Mallet e São Mateus do Sul, 
a última recebeu o título de 
Capital Polonesa do Paraná em 
agosto, devido à preservação 
do patrimônio histórico, cultu-
ral, arquitetônico, linguístico 
e turístico. E Mallet também 
cultiva a tradição, o grupo de 
dança mais antigo, com 28 
anos, o Mazury, famoso pelas 
grandes apresentações que já 
aconteceram na Polônia.

Nos 109 anos que Mallet 
completa, a Prefeitura já pensa 
em projetos na pós-pandemia, 
com ações voltadas para o 
comércio, investimento em 
qualificação profissional e 
apoio aos comerciantes para 
retomada da economia. Fo-
ram mais de sete mil atendi-
mentos. Além disso, são mais 
de 17 cursos, concluídos ou em 
andamento, com o objetivo de 
capacitar mais de 500 pessoas. 
A cidade já pensa em forma de 
recuperar tudo o que pode ter 
perdido neste período. 

Também, coletamos al-
guns depoimentos de mora-
dores desses municípios para 
contarem “o que desejam para 
a cidade”. São diversas respos-
tas enaltecendo o valor de cada 
uma. Esta edição é uma forma 
de homenagear os três muni-
cípios e mostrar as principais 
características. Por fim, dese-
jamos que Mallet, Rebouças e 
São Mateus do Sul cresçam e 
prosperarem a cada dia. 

ESTHER KREMER

O projeto de pavimen-
tação da PR 990, trecho 
que liga a PR 364 ao mu-
nicípio de Rebouças está 
em processo de licitação. 
A obra é um marco his-
tórico para o município e 
vai trazer melhorias na in-
fraestrutura rodoviária da 
região. A estrada tem uma 
extensão de 12,6 quilôme-
tros e um orçamento es-
timado em R$ 1,2 milhão.

Segundo informações 
do DER/PR, o projeto, de-
verá conter levantamen-
tos e estudos necessários 
para a pavimentação da 
pista de terra existente e 
também para a implan-
tação de acostamentos, 
acessos e outras melho-
rias para a trafegabilidade 
e segurança dos usuários. 
As interseções deverão 
ser projetadas em nível, 
preferencialmente no 
padrão de rótulas fecha-
das alongadas. O projeto 
também precisará prever, 
conforme a possibilidade, 
a execução de passeios, 
travessias para pedestres, 
pontos de ônibus e ciclo-
vias ou faixas comparti-
lhadas.

O prefeito de Rebou-
ças, Luiz Everaldo Zak, 
explicou sobre as me-
l h o r i a s  q u e  a  e s t ra d a 
t r a r á  p a r a  o  m u n i c í -
pio. “Vai trazer muitas 
oportunidades de desen-
volvimento, de geração 
de renda, circulação de 
p e s s o a s  e  g e r a ç ã o  d e 

DE REBOUÇAS A MARMELEIRO

Projeto de pavimentação da 
estrada está em licitação

A estrada tem 
uma extensão de 
12,6 quilômetros e 
liga Rebouças até 
a comunidade do 
Marmeleiro

empregos,  as perspec-
t i va s  s ã o  a s  m e l h o r e s 
possíveis,  vai  ser  com 
certeza um investimento 
histórico do município e 
sem dúvidas vamos co-
lher muitos frutos dessa 
estrada até o Marmelei-
ro”, disse. 

O vice-prefeito, Fábio 
Marcelo Chiqueto, tam-
bém deixou seu relato 
sobre a pavimentação do 
trecho. “É de fundamen-
tal importância para o 
desenvolvimento do nos-
so comércio, apesar de 
todas as dificuldades en-
frentadas durante este 
p r o c e s s o  p a n d ê m i c o , 
Rebouças avançou mui-
to, não apenas nesta es-
trada para o Marmeleiro, 
mas em todos os senti-
dos, com pavimentação, 
máquinas e equipamen-
tos, desenvolvimento e 
investimento na área de 
saúde principalmente”.

O presidente da Câ-
mara de Vereadores de 
Rebouças,  Getúlio Go-

mes Filho, comentou que 
o projeto de pavimen-
tação asfáltica ligando 
Rebouças até  a  comu-
nidade de Marmeleiro, 
é  u m  m a r c o  h i s t ó r i c o 
para o município pois 
irá alavancar ainda mais 
o desenvolvimento eco-
nômico.

 No que diz respeito 
ao legislativo,  Getúlio 
lembrou de que “tudo 
o que é de competência 
da Câmara para agilizar 
as tratativas do projeto, 
f o i  r e a l i z a d o ,  s e m p r e 
contando com o apoio 
d e  t o d o s  o s  m e m b r o s 
daquele poder. Sabemos 
que, quando concretiza-
da, sem dúvida podemos 
considerar como a maior 
obra de Rebouças, fruto 
da parceria entre muni-
cípio e estado. Estamos, 
enquanto poder legis-
lativo, felizes em fazer 
parte e contribuir com o 
desenvolvimento de nos-
so município”, lembrou 
o presidente.

O orçamento estimado para a obra que liga Rebouças ao Marmeleiro é de R$ 1,2 milhão
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UM NOVO CONCEITO 
EM GASTRONOMIA E LAZER!

 CONHEÇA A VILA GASTRONÔMICA DAS OLIVEIRAS

 23|SETEMBRO|2021  
  A PARTIR DAS 16H

RUA ANTÔNIO CAVALIN, 266
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Voltou ao cargo
O prefeito Jorge Derbli voltou ao cargo na última quinta (16). 

Após 15 dias tratando de assuntos particulares, ele volta com 
novidades, como a aprovação pelo SEDU do projeto Cidade do 
Idoso. O prefeito faz uma aposta, nos vários projetos que têm 
no Governo do Estado, para fazer um segundo mandato ainda 
melhor que o primeiro. Na folga, Derbli esteve na Expointer onde 
levou seus cavalos da raça Percheron e teve sucesso. Trouxe se-
gundo e terceiro lugar na categoria levando novamente o nome 
de Irati a um cenário internacional.  

“É com muita alegria 
que comemoramos mais 
um aniversário dos muni-
cípios de Mallet, São Ma-
teus do Sul e Rebouças. 
Parabenizo essas cidades 
que ajudam no crescimen-
to e progresso da região, 
que estão sempre à fren-
te e buscam as melhores 
ações para a população. 
São inúmeras conquistas 
até aqui, e, com certeza, 
teremos mais”. 

PRESIDENTE DA AMCESPAR, JUNIOR 
BENATO

Primeira Mulher 
Fernanda Sardanha é 

a primeira prefeita de São 
Mateus do Sul e coloca à dis-
posição do município todo 
o seu empenho para cravar 
grandes conquistas sob a 
visão de uma gestora femi-
nina. Manter as tradições e 
valorizar a população são 
traços de sua personalidade. 
Mas o que vale é a visão ar-
rojada para que São Mateus 
viva um novo momento e 
tenha grandes realizações. 

Confi ança
A vice Ieda, que ocupou o 

cargo nestes 15 dias, tem se 
colocado de forma estratégica. 
Administra o município na 
ausência, mas sem invadir 
as prerrogativas do prefeito, 
mostrando, assim, que o pre-
feito pode sair quando quiser, 
que Irati fi ca sempre em mãos 
seguras. Sem grandes alardes, 
Ieda visitou alguns trabalhos 
executados pelas equipes da 
prefeitura como readequação 
de estradas no interior.  

Escola do Futuro
O deputado Hussein Bakri 

comemorou a provação, por 
unanimidade, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa,da 
lei para implantar no Paraná 
o Programa Educação para o 
Futuro.A proposta autoriza 
o Governo Ratinho Junior a 
fi nanciar US$ 90,6 milhões, 
junto ao BID, para investimen-
tos no projeto. Hussein diz 
que ao implantar mudanças 
pedagógicas e inserir tecno-
logias educacionais de ponta 
no currículo, pretende-se 
elevar a frequência e reduzir 
o abandono escolar, moder-
nizar o processo de ensino e 
aprendizagem, além de for-
talecer e expandir a Educação 
Profi ssional de nível médio.

Cidadão 
Honorário

O secretario da SEIL, de-
putado Federal Sandro Alex, 
receberá na Câmara de Ve-
readores o título de Cidadão 
Honorário de Irati. A entrega 
foi anunciada pelo presidente 
Hélio de Mello para a próxima 
terça-feira (21), após a sessão 
regimental. O Título foi con-
cedido pelo vereador, na épo-
ca Roni Surek, aprovado pela 
Câmara e sancionado pelo 
prefeito Jorge Derbli. Alex é 
titular de uma das Secretarias 
de maior relevância dentro do 
estado, responsável por fazer 
que o Paraná avance nos mo-
dais rodoviários e logísticos. 

No Congresso
Tramita no Congresso 

alterações no Código Eleito-
ral Brasileiro. Mas como de 
costume, as mudanças que 
estão sendo propostas não 
parecem ter o propósito de 
contemplar o eleitor nem 
o dinheiro público utiliza-
do nas eleições, mas, sim, 
propiciar facilidades para 
deputados se reelegerem. 
Uma das vergonhas apro-
vadas pelos deputados é a 
quarentena imposta aos 
candidatos que vem das for-
ças de segurança (policiais, 
juízes e promotores), que 
deverão esperar até quatro 
anos após se desligarem das 
funções para serem candi-
datos. As propostas seguem 
para o Senado. 

Terceira via
Os manifestos realizados 

no último dia 12, embora 
tímidos, pode ter startado, 
segundo os cientistas polí-
ticos, a viabilização de uma 
candidatura de centro. Uma 
grande parte da população 
não quer nem Lula, nem 
Bolsonaro. É aí que pode 
ressurgir o nome do ex-juiz 
Sérgio Moro, que desembar-
ca no Brasil no fi nal do mês 
para uma série de reuniões 
políticas. Não se sabe se 
Moro será candidato, mas 
especialistas dizem que ele 
será o melhor nome para o 
papel. O embate Bolsonaro 
x Lula pode enjoar e uma 
terceira via pode correr por 
fora no páreo.  

“Vá contar isso 
pra lagarto que 
não tem ouvido”

VILSON MENON

Sinônimo de Crescimento
O prefeito de Inácio Martins, Junior Benato, assinou vários 

convênios com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Mas 
é a instalação da Agência do Trabalhador no município que 
chama mais atenção. Isso mostra o crescimento na geração de 
emprego no município. A agência tem a capilaridade de fazer 
a gestão do emprego e também mostrar as demandas reais de 
qualifi cação e em que setor. A assinatura foi em Guarapuava, 
em evento descentralizado dos serviços da Secretaria com o 
secretário, Ney Leprevost.

Regularização fundiária
Por intermédio do deputado Hussein Bakri, o prefeito 

de Rio Azul, Leandro Jasinski, foi ao IPHAN pedir a libera-
ção da União do terreno, onde antigamente era a faixa de 
domínio da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), no bairro 
chamado “Beira Linha”. Leandro quer regularizar as mais de 
85 famílias que moram no local, mas não têm documentos 
do imóvel. Para isso, ele precisa que o terreno seja liberado 
pela União. 

Pecuária 
Moderna

O prefeito Osnei Stadler 
está de olho no incentivo a 
produção de gado de corte no 
município. Neste sentido, ele 
participou do primeiro en-
contro da pecuária moderna, 
realizado na região Norte de 
Prudentópolis. A região que 
tem relevo mais acidentado e 
clima mais quente é propícia 
para o desenvolvimento desta 
atividade, que está em alta 
no mercado, defende Osnei. 
O evento teve a participação 
de, aproximadamente, 100 
criadores da região. Osnei 
ainda agradeceu os parceiros, 
dentre eles, órgãos do estado, 
sindicato e grupo Rickly. 

Recapes e 
Pavimentações 
O prefeito Marcelo Leite, 

de Guamiranga, entregou 
esta semana, junto de verea-
dores, ao Governo do Estado 
dois projetos importantes 
para o município. O primeiro 
é de pavimentação de pedra 
irregular, de 4,2 km, na co-
munidade de Água Branca, 
pleiteado via Secretaria de 
Agricultura (SEAB), com um 
recurso de, aproximadamen-
te, R$ 2 milhões junto ao 
deputado Alexandre Curi. O 
outro foi entregue nas mãos 
do Secretário da SEIL Sandro 
Alex. Este é para recape asfál-
tico de 7,4 km na comunidade 
de Boa Vista e teve aceno 
positivo do secretário que 
trabalha para viabilizá-lo. 

Balanço de 
investimentos
O prefeito Celso Kubaski 

fez um balanço sobre os recur-
sos destinados ao município 
de Imbituva pelo governo 
Ratinho Junior. Somados to-
dos os recursos, chega-se a 
casa de R$ 18 milhões. São 
investimentos em veículos, 
caminhões, barracões, entre-
tanto são as pavimentações 
que elevam os números. A Vila 
Brasil receberá investimentos 
de R$ 10 milhões. O bairro 
Jardim Carvalho mais R$ 2,4 
milhões e a Vila Ataíde Beraldo 
mais R$ 2.3 milhões. A BR 153, 
que corta o Centro da cidade, 
também receberá recape com 
investimento de R$ 1.8 mi-
lhão. Apenas nestes pontos, 
somamos R$16.5 milhões de 
investimentos defendidos 
pelo deputado Alexandre Curi, 
Romanelli e Sandro Alex. 

 "18 anos"
Fernandes Pinheiro 

está fi nalizando a vaci-
nação de adultos.
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JAQUELINE LOPES E  ASSESSORIA 
PSMS

Co m  a  p r e -
servação do 
p a t r i m ô n i o 
h i s t ó r i c o , 
cultural,  ar-

quitetônico, linguístico 
e turístico,  os mais de 
45 mil habitantes de São 
Mateus do Sul receberam 
um grande presente no 
aniversário de 113 anos, 
o título oficial de Capital 
Polonesa do Paraná. 

A notícia foi anuncia-
da durante a II Feira Gas-
tronômica Polskie Smaki 
que aconteceu no fim de 
agosto.  Com o título, São 
Mateus do Sul tem o obje-
tivo de valorizar a cultura 
polonesa local, fortalecer 
o turismo e receber mais 
visitantes. 

A prefeita de São Ma-
teus  do  Sul ,  Fern a n d a 
S a r d a n h a ,  a f i r m a  q u e 
além do reconhecimento 
histórico e cultural como 

TÍTULO

São Mateus do Sul, a Capital 
Polonesa do Paraná
Município recebeu, 
ofi cialmente, a 
nomeação devido 
a conservação da 
cultura no município

"Que a nossa popula-
ção tenha esse reconhe-
cimento e pertencimento. 
Desejo que seja abençoado 
e prósperos esses anos, 
com desenvolvimento para 
todos os munícipes e para 
a nossa cidade também. 
A trajetória e construção 
de SMS, com os títulos e 
desenvolvimento agrícola 
é extremamente impor-
tante."

PREFEITA FERNANDA SARDANHA

capital polonesa do es-
tado, o título contribui 
com projetos de turismo 
e cultura que o municí-
pio possui.  “Este é um 
título muito importante 
para o nosso município. 
Temos aqui várias refe-
rências e características 
que nos fazem merece-
dores deste título. Entre 

eles podemos destacar 
o  idioma polonês,  que 
ainda é falado nas áreas 
rurais do município,  a 

RUA DO MATHE
A Rua do Mathe fi ca em um ponto estratégico, e dá boas-
vindas para quem chega a São Mateus do Sul pela BR-476. 

Fica entre a Igreja Matriz, a Secretaria de Educação e Cultura 
e a Casa da Memória Padre Bauer, que abriga a história da 
erva-mate, da imigração polonesa e da navegação a vapor 

que são símbolos da cidade.
A Rua do Mathe abriga hoje a Feira do Produtor Rural, 

Feira Gastronômica, atrações Culturais no palco central, 
encontros, exposições e festividades.

Na parte de cima, uma estrutura metálica, coberta com 
vidro e acrílico, possui também quiosques para a venda de 

alimentos, artesanatos e produtos derivados da erva-mate e 
da cultura Polonesa.

 N
ilt

on
 P

ab
is

“Temos aqui 
várias referências 
e características 
que nos fazem 
merecedores deste 
título”. 

PREFEITA FERNANDA SARDANHA 

religiosidade cristã ca-
t ó l i c a ,  a  c u l i n á r i a  e  a 
influência na arquitetura 
de muitas casas como os 
lambrequins. Além dis-
so, também pelo grande 
número de sobrenomes 
dos habitantes, que são 
de origem polonesa.

O  t í t u l o  s e  d á  p o r 
m e i o  d a  L e i  E s t a d u a l 
20.655/2021 de autoria 
d o  D e p u t a d o  E s t a d u a l 
Emerson Bacil e coauto-
ria do Deputado Evan-
dro Araújo. Com essa lei, 
também ficou inserido 
n o  C a l e n d á r i o  O f i c i a l 
de Eventos no Estado do 
Paraná a Festa Tradyeji 
e Polskie, a ser realizada 
anualmente no último 
sábado do mês de agosto.

A cidade já tem his-
tória dos imigrantes po-
loneses. Em 1890, che-
fiados por Sebastião Ed-
mundo Woss Saporski, 
chegaram ao município 
cerca de 2.000 famílias 
polonesas, e contraíram 
casas ainda hoje preser-
vadas,  muitas  na área 

rural.  E a economia da 
c o l ô n i a  b a s e ava - s e  n a 
agricultura e extrativis-
mo, principalmente da 
madeira e erva-mate, que 
eram as  principais  r i-
quezas da região. A erva-
-mate ainda prevalece, 
e São Mateus também é 
conhecida como Capital 
da Erva-Mate. 

FESTA 
P a r a  c o m e m o r a r  o 

recebimento do título, 
aconteceu uma festivida-

de na cidade e reuniu são-
-mateuenses na II Polskie 
Smaki, evento realizado 
p e l o  G r u p o  F o l c l ó r i c o 
Polonês Karolinka,  Ro-
tary Club, com apoio da 
Prefeitura de São Mateus 
do Sul, CODESAMAS, CDL 
e Associação Comercial.

O II Polskie Smaki ini-
ciou com um desfile no 
centro de São Mateus do 
Sul, e mesmo com o frio-
zinho e o tempo nublado, 
foi prestigiado pela popu-
lação que ficou encanta-
da com cavaleiros, carros 
antigos, representantes 
d o  G r u p o  K a r o l i n k a  e 
de comunidades rurais. 
Depois, os presentes pu-
deram provar o melhor 
da comida Polonesa na 
Feira Gastronômica que 
foi organizada na Rua do 
Mathe.

São Mateus do Sul foi reconhecida, oficialmente, como a Capital Polonesa do Paraná 
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Dança da tradição polonesa é presente na cidade paranaense 

Município de São Mateus do Sul preserva a cultura polonesa 



 Irati, 17 de Setembro de 2021  CIDADES 7   FOLHA



8 CIDADES Irati, 17 de Setembro de 2021 FOLHA

Parabéns Rebouças, 
ORGULHO EM 

CRESCERMOS JUNTOS!
EM BREVE NOVA LOJA!

JAQUELINE LOPES E NILTON PABIS

Irati volta a chamar a aten-
ção na criação de animais. 
Desta vez é a raça Percheron 
que participou da 44ª Ex-
pointer, que aconteceu de 4 a 
12 de setembro em esteio no 
Rio Grande do Sul. O evento é 
maior da América Latina. Os 
animais são da raça Percheron 
de propriedade do empresário 
Jorge Derbli, e ficaram em 
segundo lugar na categoria.

Derbli já cria cavalos há 
mais de 40 anos, e pela pri-
meira vez foi convidado a 
participar do evento. O cavalo, 
chamado Chumbo, fi cou em 
terceiro lugar no melhor ma-
cho, já as éguas conseguiram 
a terceira e quarta colocação. 

O Percheron é uma raça de 
origem francesa conhecida 
pela docilidade, resistência, 
inteligência, agilidade e seu 
espírito trabalhador. De porte 
vigoroso e bom tamanho, é ao 
mesmo tempo dócil, manso e 
fácil de domar. Jorge explica 

EXPOINTER

Fazenda Derbli é 2° lugar Geral 
na criação de cavalos Percheron
Evento aconteceu 
no Rio Grande 
do Sul e contou 
com a exposição 
de animais do 
município

que comprou o cavalo em uma 
exposição em Londrina há cin-
co anos. Ele sempre gostou dos 
cavalos grandes. A caracterís-
tica do cavalo se alinha com a 
coleção de charretes e troles 
que Derbli possui na fazenda. 
O cavalo Chumbo pesa, apro-
ximadamente, 950 kg e tem 
mais de 1,60 de altura. 

Na Expointer, os gran-
des campeões e reservados 
machos e fêmeas da raça 
Percheron foram julgados por 
Jean-Jaques Leon que, além 
de juiz e criador, é presidente 
da Associação da raça e veio 
para o Brasil para avaliar os 

16 animais que participaram 
da competição. Jorge expli-
ca que como são cavalos de 
força e que, atualmente, eles 
são criados mais para manu-
tenção da raça do que para 

"Parabéns por tantos 
anos de luta e construção 
de uma história cheia de 
exemplos para as gera-
ções que participam ati-
vamente desta construção 
de municípios cada vez 
mais fortes.Feliz aniver-
sário para Rebouças, São 
Mateus do Sul e Mallet!"

PRESIDENTE DO CIS, CLEONICE 
SCHUCK

O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo 
Santini, andou no cavalo para demonstrar a docilidade do 

animal. Ao mesmo tempo, fez a propaganda no aras. 

“Encontrei muita gente de Irati lá 
e fi caram até espantado em ver um 
animal exposto. Irati marcou presença”

JORGE DERBLI 

o serviço. Segundo ele, esta 
foi a maior participação da 
raça na Expointer, o que traz 
grande aprendizado entre os 
criadores e se percebe que há 
novas perspectivas para os 
criadores. 

A Fazenda Derbli conquis-
tou o terceiro grande campeão 
da Expointer com o cavalo 
Chumbo e a quarta grande 
campeã fêmea com a égua 
Fanou do Córrego. A fazenda 
ainda conquistou o segundo 
lugar geral da categoria. 

O grande campeão foi o 
cavalo Van Dick Stalone da 
criadora Tatiana Groszewicz 
de Cordova Basso de Soleda-
de.  Chumbo, do criador Jorge 
Derbli fi cou em segundo lugar 
nesta categoria. O Reservado 
Grande Campeão foi WB BAC 
de Edgar Mayer de Oliveira. 
Irati foi a única cidade que 

representou o Paraná entre os 
criadores da raça, tendo com-
petidores do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Uruguai. 

A Fazenda Derbli expandiu 
a criação de cavalos Quarto de 

Milha e tem grande  visibili-
dade no Brasil pela genética 
e porte dos cavalos apresen-
tados. “Este é um projeto que 
é gerido pelo Rafael e tem 
exposto animais em vários 
leilões pelo Brasil”. 

Jorge conta que é a primei-
ra vez que participa da Expoin-
ter a convite da Associação 
Brasileira de Percheron (ABP). 
“Fiquei empolgado por ter o 
trabalho da criação de cavalos 
reconhecida numa exposição 
a nível internacional como 
a Expointer”,observa. “Mas 
levar o nome de Irati foi o mais 
importante. Nossa cidade 
já foi marcada na Expointer 

com a excelência na criação 
de carneiros e, agora, depois 
de muito tempo, voltamos 
a ser premiados com outros 
animais”, completa. 

Para chegar a este pata-
mar, Derbli conta que existe 
muito empenho de todos, 
principalmente da equipe 
que trabalha no aras. “Nós 
investimos na alimentação na 
genética de alto nível, nos pro-
fi ssionais que cuidam dos ani-
mais para que possamos ir aos 
poucos oferecendo melhores 
produtos para outros criado-
res”, comenta. “Nós criamos 
muito mais do que cavalos. 
Tem criações de gado de corte, 
gado de leite, carneiros. Mas 
são os cavalos onde estamos 
realizando os maiores inves-
timentos. Apostamos muito 
na genética para ter animais 
cada vez mais promissores no 
mercado”, completa.   

O criador ainda explica que 
participar de um leilão de alto 
nível ou uma exposição como 
a Expointer e ser premiado faz 
com que o sêmem do animal 
seja valorizado no mercado e 
no caso das éguas a procura 
pelas crias seja maior. Após a 
participação em esteio, Derbli 
conta que houve uma grande 
procura por animais da fa-
zenda. Inclusive, durante a 
entrevista, presenciamos uma 
negociação de uma das éguas 
que estiveram em Esteio. 

Na foto, Derbli junto do domador e do cavalo Chumbo, da raça Percheron, que fi cou em terceiro lugar

Égua da Fazenda Derbli fi cou na quarta colocação da raça Percheron
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P sarabén !

JAQUELINE LOPES 

A pavimentação na PR-
364, estrada que liga Irati 
a São Mateus do Sul, tem 
avançado nos últimos me-
ses e segue para a reta 
fi nal. Já está cerca de 60% 
concluída. A entrega está 
prevista para o primeiro 
trimestre de 2022. A obra 
deve potencializar o de-
senvolvimento regional, 
principalmente das cida-
des envolvidas, o que inclui 
Rebouças. 

Da extensão total de 49 
km, mais de 30 km já estão 
pavimentados, com a obra 
se encaminhando para 
o segmento final de exe-
cução, do Rio Turvo a São 
Mateus do Sul. Em outubro 
também será iniciada a 
obra da ponte sobre o Rio 
Turvo, que terá 12 metros 
de extensão.

O investimento total na 
obra é de R$ 121 milhões, 
resultado da parceria com 
o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 
O valor inclui as etapas de 
terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização 

INFRAESTRUTURA 

Mais de 30 km de pavimentação 
estão concluídos na PR-364
Obra é na estrada 
entre Irati a São 
Mateus do Sul e 
deve ser fi nalizada 
em 2022

e execução de uma ponte.
Em São Mateus do Sul, 

também será restaurada 
a pavimentação de três 

quilômetros da PR-364, via-
bilizando um alargamento 
dos acostamentos e a im-
plementação de calçadas e 
ciclofaixas. 

Em Irati, a obra inclui 
um trecho variante de 1,2 
km ligando a PR-364 à BR-
153 - entroncamento onde 
será construída uma trin-
cheira, com o objetivo de 
reduzir o alto número de 
acidentes no local.

Para a prefeita de São 
Mateus do Sul, Fernanda 
Sardanha, a obra vai fo-
mentar vários setores. “São 
Mateus do Sul é o 23º muni-
cípio no Paraná em desen-
volvimento agropecuário. 
Por isso, o escoamento da 
safra dos nossos produto-
res vai ter um grande di-
ferencial. Essa estrada vai 

proporcionar um desenvol-
vimento macro, que além 
da agropecuária vai atingir 
a indústria e o comércio”.

Luiz Everaldo Zak, pre-
feito de Rebouças, diz que 
a obra “vai trazer muitas 
oportunidades de desen-
volvimento, geração de 
renda, circulação de pesso-
as, emprego. As perspecti-
vas são as melhores possí-
veis. Esse investimento, só 
pelo valor dele, de estar na 
cifra de R$ 30 milhões, vai 
ser histórico no município, 
a maior obra da história. 
Com certeza, Rebouças vai 
colher muito frutos”. 

Em maio deste ano, 
houve uma cerimônia que 
contou com a presença do 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior em que 
foram entregues os primei-
ros quilômetros da estrada. 
O governador enalteceu a 
importância da obra. “Nes-
te ano, já entregamos a pri-
meira etapa da estrada, o 
que colabora para escoar a 
safra produzida na região. 
Estamos trabalhando para 
entregar a pavimentação 

completa desses 49 qui-
lômetros até o primeiro 
trimestre de 2022, ligando 
duas cidades-pólo”. 

A obra está sendo execu-
tada pela empresa Triun-
fo, com gestão do Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem (DER/PR). Atu-
almente, a equipe de exe-
cução e fi scalização conta 
com um efetivo de 270 
colaboradores e 180 equi-
pamentos.

“Acredito que essa rodovia vai trazer 
uma nova realidade, se transformando 
em uma grande artéria para a região”. 

GOVERNADOR CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR 

"É um motivo de gran-
de alegria celebrar, no 
mesmo dia, o aniversário 
de três cidades tão im-
portantes do nosso Pa-
raná. São Mateus do Sul, 
Mallet e Rebouças são 
três grandes motores do 
agronegócio do Estado e 
representam muito bem 
a vocação paranaense de 
trabalhar com afinco e 
de alimentar o mundo. 
Desejo prosperidade e 
que os anos que se sigam 
possam trazer mais de-
senvolvimento".

GOVERNADOR RATINHO JUNIOR

Estrada de Irati a São Mateus tem mais de 30 km pavimentados 

Pavimentação abrange Irati, São Mateus e Rebouças  Maquinário continua na pista e as obras avançam
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SãoMateus do Sul
1 1 3 A N O S1 1 3 A N O S

DESDE 1998, EM SÃO MATEUS DO SUL
LUGAR ONDE AO LONGO DOS ANOS, 

CONQUISTAMOS DIVERSAS VITÓRIAS E TRABALHAMOS
PARA OFERECER MAIS QUALIDADE EM ERVA MATE.

Parabéns!
U M A H O M E N A G E M D A

São Mateus - 2021
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Prefeitura Municipal
de Irati

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

TRABALHO INFANTIL

Alunos de Irati participam de etapa estadual 
e nacional do Prêmio MPT na Escola de 2021

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

O projeto contou com 
quatro categorias, 
conto, poesia, música 
e desenho

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

ESTHER KREMER

O Ministério Público do 
Trabalho desenvolve, anu-
almente, o Prêmio MPT na 
Escola e no ano de 2021, o 
tema escolhido para o projeto 
foi “A Escola no Combate ao 
Trabalho Infantil”. Em Irati, 
dois alunos participaram do 
Prêmio e agora estão na fase 
estadual e nacional com as 
categorias música e conto. O 
aluno Pedro Henrique Zanin, 
da Escola Rural Municipal 
Esperança Carignano  Chuilki 
está na fase estadual com a 
música “Agora é hora de estu-
dar”, e o aluno Luiz Felipe da 
Silva da Escola Municipal João 
Paulo II (CAIC), com o conto “O 
poder de uma atitude” passou 
para a fase nacional.

A Secretaria Municipal de 
Educação de Irati, realizou 
uma meet com o Conselho 
Tutelar  e com a deputada 
Leandre Dal Ponte, e o projeto 
foi  apresentado para os pro-
fessores dos 4º anos e equipes 
pedagógicas das escolas, jun-
tamente com os pais e com os 
alunos. A deputada ofereceu 
a todas as crianças um exem-
plar do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) como 
forma de auxiliar no trabalho 
a ser desenvolvido. 

A secretária de Educação 
de Irati, Jandira Girardi, pa-
rabenizou as escolas, alunos 
e principalmente os pais, não 

apenas pelo trabalho feito 
neste projeto, mas por todo o 
tempo de ensino remoto. “Tem 
muito incentivo dos pais, foi 
um trabalho muito bem feito 
pelas escolas. Estou muito feliz 
e orgulhosa”, disse. 

As responsáveis pelo pro-
jeto no município foram as 
coordenadoras pedagógicas 
da Secretaria, Mariana Berton 
e Carla Rogal, ambas explica-
ram que foram feitas reuniões 
com as professoras e equipes 
das escolas, como forma de 
orientar melhor o trabalho a 
ser feito, em que  houve apoio 
e muito incentivo. Para Ma-
riana e Carla, foi gratifi cante 
a colaboração das escolas, dos 
alunos e principalmente aos 
pais das crianças. 

O aluno Luiz Felipe da Sil-
va, autor do conto vencedor, 
comentou sobre a inspiração 
para o trabalho. “Eu assisto 
filmes, gosto muito de ler e 
eu tive essa ideia, também 
tive ajuda da minha prima, 

da minha mãe, várias pessoas 
da minha família ajudaram. 
Aí eu entreguei para minha 
professora e ela escolheu o 
meu, fi quei muito feliz em ter 
ganhado. Acho que meu tra-
balho tem chances de vencer”. 

A professora do 4º B e tam-
bém de Luiz Felipe, Jussara 
Aparecida Nunes, comentou 
sobre a premiação. “Para mim,  
é muito gratificante e emo-
cionante falar desta situação, 
principalmente agora, neste 
momento de pandemia. Fico 
muito feliz com o resultado 
e agradeço a todos os envol-
vidos”.

A diretora Josieli Rosana 
da Silva Golisnki de Moraes e 
a coordenadora Jordana Ogg 
da Escola Municipal João Paulo 
II manifestaram a alegria pelo 
sucesso no projeto, parabeni-
zando o trabalho da professora 
e também do aluno, e enfa-
tizaram a participação dos 
pais. Segundo Josieli, a maior 
importância do projeto foi a 
forma como os pais apoiaram 
e a absorção dos alunos em 
relação ao tema trabalhado.

O aluno Pedro Henrique 
Zanin, autor da música, des-
creveu sua emoção ao receber 
a notícia do Prêmio. “Eu vi 
uma reportagem na TV so-
bre o trabalho infantil e aí eu 
tive a ideia de fazer a música. 
Fiquem muito feliz em saber 
que estou na fase estadual do 
projeto, minha família tam-
bém. Acho que minha música 
pode vencer”.

O professor de Pedro, José 
Elias de Lima, explica que ini-

ciou apresentando o projeto 
para todos os alunos através 
de encontros virtuais, prepa-
rando materiais extras com a 
temática de trabalho infantil. 
“Com o Pedro, a partir do 
momento em que ele me en-
tregou a música, a gente fez a 
reestruturação com algumas 
dicas e correções. Eu fiquei 
bastante feliz e isto é bastante 
recompensador”.

A diretora Vitória Rossa-
Sauruk e a coordenadora Ve-
ronica Barbosa Furmanowicz, 

da Escola Rural Municipal 
Esperança CarignanoChui-
lki, mostraram gratidão pelo 
trabalho desenvolvido pelo 
professor e explicaram sobre 
a sensação de dever cumprido. 
A diretora disse que “foi uma 
parceria incrível que fi zemos 
com a família, o incentivo foi 
bem importante para que o 
trabalho pudesse acontecer, 
a emoção é enorme, é grati-
fi cante”.

Veronica também expres-
sou sua alegria e disse: “fi ca-
mos muito felizes e emociona-
dos com a música do Pedro, a 
letra, a melodia e a execução 
dele, foram lindas. Recebemos 
a proposta dele com muita 
alegria. Foi um verdadeiro 
trabalho em equipe”, fi nalizou.

O município de Fernandes Pinheiro também participou 
do projeto pela fase municipal. No dia 11 de agosto fez 
a premiação para os alunos nas categorias conto, poesia, 

música e desenho. 0s vencedores são:
Conto: Laura Tribek Guedes, aluna da Escola Municipal 

Presidente Costa e Silva
Música: Brayan e Breno de Meira Carraro, alunos da 

Escola Municipal 
Poesia: Higor dos Santos Caetano, aluno da Escola 

Municipal Floresval Ferreira
Desenho: Vitor André Pinheiro, aluno da Escola Municipal 
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Luiz Felipe da Silva está na fase nacional do projeto e Pedro Henrique Zanin na fase estadual 

Luiz Felipe é o autor do conto "O poder de uma atitude" Pedro Henrique compôs a música "Agora é hora de estudar" 
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 TEM ORGULHO EM  TRABALHAR PARA 
O PROGRESSO DA NOSSA CIDADE ! 

21 DE SETEMBRO 

109 
ANOS
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KAUANA NEITZEL

A cidade de Mallet come-
mora 109 anos na próxima 
semana, 21 de setembro. 
Em sua história, a cultura 
dos povos que se instala-
ram no local sempre foi 
motivo de orgulho. Muitas 
pessoas zelam pelas tradi-
ções, sejam elas culinárias, 
linguísticas, danças, entre 
outras. O município conta 
com três grupos folclóricos 
que surgiram com o objetivo 
de manter a cultura viva, 
são eles: Spomen, Mazury e 
Kraków, além de conjuntos 
musicais que preservam as 
músicas polonesas.

O prefeito da cidade de 
Mallet, Moacir Alfredo Szin-
velski, diz que “é importan-
te manter as tradições e 
repassar para os jovens. No 
município muitas tradições 
polonesas são mantidas 
nas famílias como: Opoa-
tke (Natal), Swienczonka 
(Benção de Alimentos), Ben-
ção de velas, Benção de 

CULTURA

Mallet preserva culturas e 
mantém tradições há 109 anos
Grupos folclóricos 
do município 
tem apoio da Lei 
Aldir Blanc para 
continuarem ativos

sementes entre outras. Na 
Igreja Matriz São Pedro e 
na Igreja Nossa Senhora do 
Rosário no Distrito de Rio 
Claro, Santuário Mariano 
da Diocese, ainda se reza em 
Polonês: missas e via sacras 
na quaresma”. 

Todos os grupos folcló-
ricos tem eventos tradicio-
nais, mas com a pandemia, 
no ano passado e nestes 
anos, as festividades foram 
suspensas ou modifi cadas 
para comemorações on-
lines. Fundado em 1993, 
na cidade de Mallet, por 

descendentes de imigran-
tes que vieram da Ucrânia 
para o Brasil nos séculos 
XIX e XX, o Grupo Folclórico 
Ucraniano Spomen (palavra 
que signifi ca “Lembrança, 
Reminiscência”), trabalha 
pela preservação das tradi-
ções e da cultura ucraniana, 
através da dança, do canto, 
artesanato, da língua e das 
festas.

“Desde a chegada dos 
primeiros imigrantes ucra-
nianos no município, fi nal 
do século XIX, a comunidade 
ucraniana tem se esmerado 
ao máximo para preservar 
suas tradições, cultura e 
religião”, relata Lucia Pa-
rastchuk Oszust, tesoureira 
e integrante do grupo há 14 
anos.

O Grupo Folclórico Po-
lonês Mazury foi criado em 
agosto de 1993, completan-
do 28 anos de existência. 
Desde o início da história 
da colonização polonesa, 
foi um local onde se desen-
volveu a cultura, com o fl o-
rescimento de escolas, onde 
criaram-se grupos de teatro, 
bibliotecas itinerantes, bi-
bliotecas em associações, 
grupo de escoteiros, etc.

Guizélia Ivone de Almei-
da Wronski, membro da di-
retoria do grupo é mantido 
polo interesse e a dedicação 
de pessoas engajadas, “o 
Mazury foi criado com o 
objetivo de dar aos jovens, 
adolescente e crianças o 
contato com a dança, músi-
ca e tradições de seus ances-
trais, proporcionando uma 
atividade que daria a eles 
uma oportunidade de cres-
cimento cultural”, conta.

Grupo Folclórico Polonês 
Kraków, iniciou suas ativi-
dades em 2007 e desde en-

Grupos malletenses são benefi ciados pelo 
Auxílio da Lei Aldir Blanc

Os três grupos folclóricos, Spomen, Mazury e Kraków, são alguns 
dos benefi ciados pelo auxílio da Lei Aldir Blanc no municipio. 
“Parece que alguém na esfera federal lembrou daqueles que 

promovem a cultura no país, principalmente nós, os esquecidos 
do interior e que fazemos muito. Toda ajuda é importante e 

imediatamente investimos em nossos projetos de manutenção das 
atividades culturais, divulgando as tradições polonesas, destacando 

a cultura de Mallet e da região”, desabafa Guizélia Ivone de 
Almeida Wronski, membro da diretoria do Mazury.

A coordenadora do Kraków, Sandra Maria Panek Wander, alega 
que a lei possibilitou manter o grupo ativo dentro do período 
da pandemia, “além dos recursos recebidos, aos quais somos 

muito gratos, muitas atividades que tínhamos planejado organizar 
antes da pandemia acabaram acontecendo através dos vídeos 

gravados para a Secretaria Municipal de Cultura. Como ofi cinas 
de artesanato, o Wycinanki, aulas de culinária. Além, é claro, de 

vídeos explicativos sobre lendas, arquitetura, história dos espaços 
locais de Rio Claro do Sul, religiosidade,tradições natalinas e 

outros”, relembra.
“A importância da Lei Aldir Blanc para o Grupo Spomen é que 
além de benefi ciar fi nanceiramente, nos trouxe recordações 
dos nossos avós e bisavós. A preparação dos vídeos   fez com 
que nosso amor e admiração pela nossa cultura aumentasse. 
Buscamos sempre lembrar aqueles que por aqui passaram. 

Nesses 130 anos estamos buscando algo marcante para nossa 
comunidade e nosso grupo. Para nós, o apoio do município 

sempre presente nos dá mais forças e ânimo para manter sempre 
o foco”, declara Lucia ParastchukOszust, integrante do grupo há 

14 anos. 
Mas um grupo musical do municipio enfrenta outra realidade, 
Dalvio Valdir Kurzydlowsk conta que está cada vez mais difícil 

manter os costumes. “Pra manter não é muito fácil, porque hoje 
dia muitas pessoas preferem o modernismo, como celular e jogos. 
Misturam anossas músicas e costumes com os de outros lugares. 

Os artistas daqui não são valorizados, não temos apoio das 
secretarias da cultura”, fi naliza Dalvio.

tão tem como sede a “Casa 
do Povo”, no Distrito de Rio 
Claro do Sul. “Grupo preser-
va as tradições através de 
várias formas, com a dança, 
culinária, língua (com aulas 
de polonês), religiosidade, 
costumes e tradições fami-
liares. Especialmente no 
Natal e Páscoa, realizando 
alguns pequenos rituais”, 
esclarece a coordenadora, 

Sandra Maria Panek Wan-
der.

A cidade de Mallet tem 
também o Grupo Musical 
Renovação Polonesa, que 
trabalha preservando as 
músicas. Dalvio Valdir Kur-
zydlowsk é um dos integran-
tes e explica que optaram 
por músicas polonesas por 
serem descendes, “com o 
incentivo dos familiares e 
alguns amigos, por gostar 
de relembrar dos avós, por 
isso tentamos manter viva 
essa tradição até quando 
puder”, conta.

Grupo Kraków iniciou suas atividades no ano de 2007 em Mallet

Evento tradicional do Grupo Ucraniano Spomen fundado em 1993

Grupo Mazury usando roupas tradicionais durante uma apresentação no Bosque do Papa em Curitiba
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"Mallet já é destaque na 
região devido ao desenvol-
vimento, os investimentos 
em infraestrutura estão 
trazendo novas empresas 
que querem se instalar no 
municipio. E melhorando 
a qualidade de vida de to-
dos. Estamos aguardando 
um crescimento fantásti-
co, nós tivemos números 
estão além do esperado".

JOSSOEL NICOLAICO
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Programa de Ciência de Dados para Cidades 
Inteligentes é primeiro do país

Uma cidade inteligente é aquela que garante o básico à população aprimorando a qua-
lidade de vida das pessoas que ali residem por meio da tecnologia, conquistando maior 
transparência e racionalidade na tomada de decisões relacionadas à infraestrutura, 
promoção de novos empreendimentos e modelos de negócios. Para auxiliar indústrias, 
empresas e instituições governamentais a solucionarem os desafi os voltados ao tema, 
o Sistema Fiep lança o primeiro Programa de Residência em Ciência de Dados para Ci-
dades Inteligentes do Brasil.

A Residência é um programa de pós-graduação com duração de 12 meses e tem o 
objetivo de unir os dados gerados pelas cidades, órgãos e indústrias para tornar a vida 
de todos mais prática e fácil. “Com a Residência, queremos incentivar que, cada vez 
mais, as instituições voltadas às cidades saibam tomar decisões mais efi cientes e rápi-
das baseadas em dados, que nos possibilitam entender os gargalos e trazer propostas 
de melhorias”, sinaliza Kleber Cuissi Canuto, coordenador de Ciência de Dados e líder 
de iniciativas em Cidades do Sistema Fiep.“Hoje cada pessoa produz uma quantidade 
excessiva de dados que, muitas vezes, não são analisados pelas grandes corporações e 
instituições governamentais por falta de equipe e conhecimento. E é aí que queremos 
atuar: na formação de capital humano apto a desenvolver e aplicar as tecnologias que 
compreendem a ciência de dados na pesquisa e resolução de problemas de negócios das 
cidades”, esclarece.

COMO FUNCIONA
A iniciativa acontecerá em duas fases. Inicialmente, estão abertas as inscrições para 

que prefeituras, indústrias e empresas fornecedoras de soluções para cidades inscre-
vam seus desafi os. Elas poderão aderir ao programa adquirindo quotas que dão direito 
a provas de conceitos relacionadas à ciência de dados em cidades inteligentes de áreas 
como governança, mobilidade, economia, meio ambiente, pessoas e segurança. 

Já na segunda etapa serão abertas as matrículas para os pesquisadores e profi ssionais 
bolsistas interessados em compor a equipe que proporá a solução dos projetos. 

Para saber mais sobre o Programa de Residência em Ciência de Dados para Cidades 
Inteligentes, acesse o site senaipr.com.br/tecnologiaeinovacao

Residência do Senai no Paraná tem como 
foco solucionar problemas das cidades

Programa 100% online forma capital humano apto a desenvolver e aplicar as tecnologias que compreendem a ciência de dados 
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REDAÇÃO

Na quarta-feira (15), 
a  Se cretaria  de  Saúde 
de  Teixeira  Soares  foi 
contemplada com uma 
câmara fria para auxiliar 
na conservação e armaze-
namento de doses das va-
cinas contra a Covid-19. 

PANDEMIA

Teixeira Soares recebe câmara fria para 
conservação e armazenagem de vacinas
A doação foi feita 
pela empresa 
Accenture Brasil em 
parceria com a Fiep

O município recebeu a 
geladeira após solicitação 
feita à Campanha Essen-
cial é Viver, da Federação 
das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep), em par-
ceria com o Movimento 
Unidos pela Vacina e com 
apoio da empresa Accen-
ture Brasil. A geladeira 
comporta cerca de 430 
litros e foi obtida com in-
vestimento de R$14 mil. 

De acordo com o se-
c r e t á r i o  d e  S a ú d e  d e 
Teixeira Soares, Amauri 
Klossowski, o pedido foi 
feito para colaborar no 
desenvolvimento do pro-
g r a m a  d e  i m u n i z a ç ã o 
no município. “Teixeira 
Soares foi contemplada 
com uma câmara fria que 
vai ajudar muito nesse 
processo de vacinação. 

Agradecemos a parceria 
entre público e privado, 
que mais uma vez se mos-
tra eficiente e essa cam-
panha é a prova disso”, 
destaca o secretário.

Segundo Amauri, a do-
ação é muito importante 
porque vem para reforçar 
a imunização no municí-
pio e apoiar as equipes 
de saúde a manterem a 
conservação das vacinas. 
“Esses R$14 mil investi-
dos nessa geladeira, com 
certeza, vai ter grande 
serventia”, pontua.

CAMPANHA 
ESSENCIAL É VIVER

C o n f o r m e  o  s i t e  d a 
Agência Fiep, a campa-
nha busca mobilizar em-
presas e pessoas físicas 
para prestar socorro aos 
paranaenses mais impac-
tados pela Covid-19.  A 
iniciativa tem o objetivo 
de arrecadar materiais 
utilizados por profissio-
nais de saúde no combate 
ao coronavírus e equi-
p a m e n t o s  p a ra  a c e s s o 
de alunos a aulas remo-
tas, além de alimentos e 
agasalhos, entre outros 
itens.

Para o Sistema Fiep, 
aquilo que é verdadei-
ramente essencial deve 
unir pessoas e sobrepor 
todo e qualquer tipo de 
discussão. E nada é mais 

essencial do que viver, 
p o r  i s s o ,  a  C a m p a n h a 
surgiu nesse momento 
de extrema necessidade 
que é a pandemia. Des-
de o início, a Federação 
direciona recursos e co-
nhecimento de seus pro-
fissionais para o atendi-
mento de demandas das 
indústrias e da sociedade 
relacionadas à emergên-
cia de saúde pública e 
seus impactos.

COMO PARTICIPAR
A campanha quer co-

nectar pessoas físicas e 
jurídicas para arrecadar 
os itens necessários neste 
momento. De acordo com 
o Sistema, para as empre-

sas serão solicitadas do-
ações de materiais para 
a  p r eve n ç ã o ,  a p o i o  a o 
tratamento e vacinação 
contra a Covid-19, como 
álcool gel, máscaras, EPIs, 
oxímetros, caixas térmi-
cas, geladeiras, jalecos e 
serviços de manutenção 
em respiradores. Assim 
como, itens para acesso 
de alunos às aulas on-li-
ne, como smartphones e 
chips, tablets, notebooks 
e computadores.

As pessoas físicas po-
dem ajudar realizando 
a doação de alimentos  
não-pere cíveis ,  agasa-
lhos, calçados e coberto-
res. Todas as unidades do 

Sistema Fiep espalhadas 
pelo Paraná são pontos de 
arrecadação da campa-
nha, e recebem os itens 
de segunda a sexta, das 
9h às 17 horas.

A empresa assegura 
que todos os itens arre-
cadados  na campanha 
Essencial é Viver serão 
destinados a prefeituras, 
S e c r e t a r i a s  d e  S a ú d e , 
APMF/APPF – Associações 
de Pais, Mestres e Funcio-
nários de Escolas Públicas 
Municipais e Estaduais e 
Instituições Sociais em 
todo o Paraná. Mais infor-
mações estão disponíveis 
em sistemafiep.com.br/
essencialeviver.

A conservação das doses da vacina será garantida com a câmara fria 
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PISCINAS
QUIOSQUES
ACADEMIA

SALÃO DE FESTAS
QUADRA POLIESPORTIVA

PLAYGROUND
QUADRA SOCIETY

ÁREA DE CONVÍVIO

ÁREA DE LAZER

MONTE CASTELO RESIDENCIAL

(42) 98443-1827 - ANAY(42) 98836-0521 - EDSON LUIZ(42) 98826-9260 - JAQUELINE(42) 99919-0424 - JULIANO (42) 99984-1508 - MARLENE(46) 99914-0714 - MARCOS
ENTRE EM CONTATO COM  NOSSA EQUIPE

PLANTÃO DE VENDA

TERRENOS A PARTIR DE 600M²

POSSUI EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, FÁCIL
ACESSO, MOBILIDADE
URBANA E CONTATO 

COM  A NATUREZA

IMPERIAL
A PARTIR 

DE R$78,400

TERRENOS 
A PARTIR
DE 360M²

164 TERRENOS 
RESIDENCIAIS 
E 15 TERRENOS 

COMERCIAIS

PARCELAMENTO
 É DIRETO COM

A INCORPORADORA
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JAQUELINE LOPES 

Em São Mateus do Sul é 
possível encontrar diversos 
produtos de Erva-mate, que 
é uma das principais produ-
ções do município. Além do 
tradicional chimarrão e te-
rerê que é feito com a erva, 
o município tem sorvete, 
mousse, bolo, sabonete e 
até chopp. 

Desde 2017, o municí-
pio tem reconhecimento 
de indicação geográfica 
(IG), a medida de proteção 
impede a reprodução de 
produtos típicos em outras 
localidades. Com este selo, 
muitas pessoas investiram 
em mudanças com a erva-
-mate, e criaram esses no-
vos produtos. 

Além dos citados, tam-
bém é possível encontrar 
cocada, pão de queijo, per-
fumes, licor, e vários cos-

DIVERSIFICAÇÃO 

Erva-mate ganha novos 
produtos em São Mateus do Sul
Sorvete, mousse, 
sabonetes e 
perfumes são 
alguns dos itens 
criados com a erva

méticos que tem com a 
essência ou a erva pura.Os 
produtos estão, na maioria, 
em hotéis que desenvolvem 
uma culinária temática, 
mas também é possível 
encontrar no comércio e 
também dos próprios pro-
dutores. 

De acordo com o produ-
tor de erva-mate, Ronaldo-

Toppel Filho, o selo foi um 
incentivo para que eles co-
meçassem a investir nesta 
diversifi cação, e serve para 
mostrar a característica de 
São Mateus, a identidade a 
partir da erva-mate, pois  
o município é o segundo 
maior produtor de erva-
-mate no Paraná, segundo 
a SEAB. 

“Além da produção, é 
uma cultura que a gente 
tem. Por isso, envolve tam-
bém a cultura polonesa para 
que todos se identifi quem e 
procurem trazer mais pro-
dutos e novidades. Desde 
que recebemos o selo, os 
produtores começaram a fa-
lar e evidenciar a erva-mate. 
Iniciaram essas novidades, 
cada um trouxe uma ideia 
nova, um produto, e foi de-
senvolvendo”, disse Filho. 

Para ele, esta diversifi ca-
ção dos produtos traz uma 
nova perspectiva para o 
turismo do município. “Isso 
se torna um atrativo turís-
tico, quando você vai a um 
lugar, procura coisas novas, 
diferentes, que identifi cam 
o local. Isso é um diferencial. 
São Mateus do Sul foi reco-
nhecido como a Capital Po-
lonesa do Paraná, juntando 
toda a tradição e a história 
polonesa com a erva-mate, 
que também é a terra da 
erva-mate do Paraná. Faze-
mos um trabalho para unir 
tudo isso, para transformar 
São Mateus e região em 

um polo turístico, aonde 
as pessoas, chegando aqui, 
se identifi quem com essas 
características que temos”, 
destaca. 

O município ainda é o 
segundo maior produtor 
da erva-mate no Paraná, 
fica atrás apenas de Cruz 
Machado. A produção tem 
aumentado. Em 2020, foi 
de 90 mil toneladas, 15% a 
mais que no ano anterior, 
de acordo com a Seab. Já 
o Valor Bruto de Produção 
(VPB) teve um aumento de 
13% no último ano. 

SELO IG
São Mateus do Sul ga-

nhou o selo IG que é usado 
para identificar a origem 

de um produto, quando o 
local tenha é conhecido 
pela sua cultura, caracte-
rísticas e qualidade desse 
produto se deve a sua ori-
gem geográfica. A indica-
ção além de preservar as 
tradições locais, possui o 
potencial de diferenciar 
p r o d u t o s ,  m e l h o r a r  o 
acesso ao mercado e pro-
mover o desenvolvimento 
regional. 

Para  a  erva re ceber 
este selo, a cidade tem 
que respeitar alguns pa-
drões na produção, a erva 
tem que ter  um míni-
m o  d e  s o m b r e a m e n t o 
(consórcio com a Mata 
N a t i va ) ,  b o a s  p rá t i c a s 
de manejo, genética de 
qualidade, rastreabilida-
de, e colheita de maio a 
setembro. 

Além de São Mateus do 
Sul, outros cinco municí-
pios podem receber este 
selo: São João do Triunfo, 
Antônio Olinto, Mallet, 
Rebouças e Rio Azul.

Em São Mateus do Sul são encontrados produtos como sorvete, sabonetes, suco, entre outros

N
ilt

on
 P

ab
is

N
ilt

on
 P

ab
is

R
ep

ro
du

çã
o

N
ilt

on
 P

ab
is

N
ilt

on
 P

ab
is

N
ilt

on
 P

ab
is

N
ilt

on
 P

ab
is

R
ep

ro
du

çã
o

Parabéns São Mateus do SulParabéns São Mateus do Sul
pelos seus 113 anos!pelos seus 113 anos!

"O que esperopara a 
minha cidade nos próxi-
mos meses é que a pan-
demia esteja cada vez 
mais controlada, para 
que possamos retornar 
à normalidade de nossas 
vidas e possamos ter um 
feliz e abençoado natal."

HAROLDO MILDEMBERG FERREIRA

Mousse de erva-mate é sucesso no município de São Mateus

Sabonete em barra e líquido é comercializado na cidade
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PATROCINADOR: CAMINHOS DO PARANÁ / Projeto: CineMundo / Lei / Edital: Federal / Proponente: Ricardo Martins LTDA /
Cidades: Guarapuava, Imbituva, Irati, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Porto Amazonas e Prudentópolis / Datas:30/08 a 03/09 / Situação: Em Aprovação

Acervo cultural 
conta com livros, 
DVDs, tela e projetor

PROJETO

Caminhos do Paraná entrega ‘CineMundo’ 
para nove instituições de malha viária

ASSESSORIA

Entre os dias 30 de agos-
to e 03 de setembro, nove 
instituições de oito cidades 
da malha viária administra-
da pela Caminhos do Paraná 
receberam cinematecas 
que visam potencializar os 
trabalhos já realizados com 
seus atendidos. Ao todo, 
cerca de 1.800 pessoas serão 
beneficiadas diretamente 
pelo “CineMundo”, cuja ini-
ciativa se propõe a preser-
var e difundir a literatura e 
o audiovisual para o público 
infantil, popularizando e 
democratizando o acesso às 
cinematecas.

Na oportunidade, as 
APAEs de Guarapuava, Ira-
ti, Imbituva, Lapa, Palmei-
ra, Ponta Grossa, Porto 
Amazonas e Prudentópolis, 
além do Hospital Infantil 
da Universidade de Ponta 
Grossa, foram contempla-
das pelo projeto. O evento 
contou com presença redu-
zida dos atendidos e públi-
co geral, seguindo todas as 
normas sanitárias vigentes 

nos municípios. Viabili-
zado pela Lei de Incentivo 
à Cultura, “CineMundo” é 
realizado pelo Ministério do 
Turismo através da Secre-
taria Especial de Cultura, 
com produção da Ricardo 
Martins LTDA e patrocínio 
da concessionária para 
concluir esta etapa. 

O projeto oportuniza 
usufruto permanente do 
acervo, que é composto por 
100 livros e 50 DVDs com 
títulos diversos e apropria-
dos para a faixa etária aten-

dida, sistema de Home The-
ater, projetor interno para 
exibição dos filmes e tela 
projetora, além de pratelei-
ra em MDF para acomodar 
os livros (incluindo um 
título impresso em braile) 
e DVDs com filmes diver-
sos. Devido a pandemia, as 
entregas seguiram todos 
os protocolos preventivos 
vigentes nos municípios e 
com presença reduzida das 
crianças.

Paulo Naves, diretor 
presidente da empresa, 

entende que“este é mais 
um retorno da Caminhos 
do Paraná às pessoas da 
nossa região, que se soma 
arodovias mais seguras e ao 
atendimento que com tanto 
zelo prestamos nesses últi-
mos 23 anos.Não tenho dú-
vida de que as cinematecas 
serão muito bem utilizadas 
nas APAEs e no Hospitalda 
Criança, contribuindo para 
a formação e entreteni-
mento nesses espaços tão 
importantespara os aten-
didos e suas famílias”.

INSTITUIÇÕES 
CONTEMPLADAS COM O 
PROJETO “CINEMUNDO” 
NO ESTADO DO PARANÁ

30/08/2021 – APAE de Gua-
rapuava e APAE de Prudentó-
polis (PR)

31/08/2021 – APAE de Irati 
e APAE de Imbituva (PR)

01/09/2021 – APAE e Hospi-
tal Infantil da Unidade de Uni-
versidade de Ponta Grossa (PR)

02/09/2021 – APAE de Pal-
meira e APAE de Porto Amazo-
nas (PR)

03/09/2021 – APAE de Lapa 
(PR)

---
Sobre a Caminhos do Para-

ná: A Caminhos do Paraná S/A 
é uma empresa constituída 
em 1997 para operar e reali-
zar obras e investimentos em 
405 km de rodovias na região 
centro-sul do estado e região 
metropolitana de Curitiba, o 
chamado Lote 04 do Anel de In-
tegração do Paraná. Administra 
trechos das rodovias BR-277 en-
tre Balsa Nova e Guarapuava, da 
BR-476 entre Araucária e Lapa, 
da BR-373 entre Ponta Grossa 
e Prudentópolis e da PR-427 
entre Porto Amazonas e Lapa. 
Também é responsável pela 
conservação do trecho de 17km 
da PR-438 que liga o município 
de Teixeira Soares à BR-277.
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KAUANA NEITZEL

Os guardas municipais 
de Irati participaram de um 
curso ministrado pela Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
com o objetivo de aperfeiçoar 
as técnicas de fiscalização 
de veículos. As aulas foram 
teóricas e práticas. Durante 
a fiscalização, parte prática 
do curso, 100% dos veículos 
abordados na cidade tiveram 
alguma irregularidade e fo-
ram autuados.

O curso ocorreu em duas 
datas para que todo o efetivo 
da Guarda Municipal (GM), 
cerca de 30 agentes, pudes-
sem participar. Sendo a pri-
meira turma nos dias 9 e 10 
e a segunda nos dias 14 e 15 
de setembro. Na aula prática 
do primeiro dia de curso, os 
guardas realizaram a abor-
dagem de alguns veículos de 
carga e todos apresentavam 
alguma irregularidade. 

“100% dos veículos fiscali-
zados tiveram alguma irregu-

CAPACITAÇÃO 

PRF realiza curso de fiscalização de veículos 
de carga para guardas municipais de Irati
100% dos veículos 
abordados 
tiveram alguma 
irregularidade e 
foram autuados

laridade, então, todos foram 
autuados,com diferentes 
infrações. Desde alteração no 
sistema de iluminação, amar-
ração da carga, aparelho do 
tacógrafo sem aferição, sem 
o disco ou registrando errado, 
faixas refletivas gastadas ou 
veículos que não tem. Tudo 
que mostramos na aula teó-
rica foi possível verificar na 
prática e, principalmente, 
conseguir verificar quais as 
principais irregularidades 
que a gente constata”, relata o 

policial rodoviário Mallat. 
O comandante da GM, Le-

jambre, explica que este traba-
lho tem foco na fiscalização de 
caminhões. “Nós encontráva-
mos sempre algumas dúvidas 
durante a fiscalização. Como 
temos o trecho da rodovia 
que é do município faz parte 
do trabalho da guarda, assim 
como as ruas da cidade são da 
competência da equipe. Com a 
parceria com a PRF, nós fize-
mos pedimos ajuda na fiscali-
zação. Muitas coisas que para 

a gente é novidade, eles estão 
trazendo este conhecimento 
que está sendo bem interes-
sante”, explica o comandante. 

O intuito deste aprendiza-
do é fiscalizar erros que tem, 
geralmente, em caminhões, 
por exemplo, aqueles que, as 
vezes, não estão em condições 
de trafegabilidade, cargas mal 
amarradas que está oferecendo 
risco de cair parte do produ-
to e acabar ocasionando um 
acidente. O foco é melhorar a 
segurança no trânsito.

“O curso vai ajudar no 
dia a dia do trabalho, me-
lhorando o desempenho da 
GM, no momento em que 
estiver fazendo uma abor-
dagem, o guarda que terá 
este conhecimento, a con-
fiança e certeza que ele sabe 
o que está fazendo. Todo o 
trabalho precisamos estar 
aperfeiçoando, buscando 
conhecimento para ter está 
segurança no que você faz e 
oferecer, também, seguran-
ça para a população”, conclui 
Lejambre.

O PRF Mallat reforça que 
a parceria entre Polícia Rodo-
viária e a GM é intensa. “Nós 
solicitamos apoio deles e eles o 
nosso e, agora, com mais uma 
integração entre as equipes. O 
foco desta capacitação é  passar 
um pouco do nosso conheci-
mento e como nós atuamos 
nestas fiscalizações”, resume.

Os mais de 30 guardas dos 
município também relembra-
ram a importância do equipa-
mento de segurança do veícu-
lo e puderam sanar dúvidas 
referentes a abordagem. De 
acordo com Mallat, a GM pode 
aprender na prática o que foi 
acompanhado na aula teórica. 
Realizar um bom trabalho de 
fiscalização na cidade gera um 
trânsito mais seguro e previne 
acidentes. 
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Caminhões fiscalizados foram autuados por irregularidades no veículo, carga ou documentação

A cinemateca visam potencializar os atendimento já realizados pela equipe no Paraná
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Padre Jakób Wróbel, 
o padre astrônomo

 PROF° GERSON CESAR SOUZA 

Jakób Wróbel nasceu 
em Jasionka, na região 
polonesa da Galícia, em 
14 de julho de 1860. Cur-
sou Ginásio em Jaslo e 
fez filologia, na Univer-
sidade Jagiel lonska de 
Cracóvia. Em 1887, trocou 
o curso universitário pelo 
Seminário em Przemyśl, 
sendo ordenado padre 
em 1891. Como sacerdote 
lecionou religião e traba-
lhou em várias paróquias 
até agosto de 1896, quan-
do atendeu à convocação 
do Bispo e se inscreveu 
na lista de voluntários 
para pregar o evangelho 
aos colonos poloneses no 
Brasil.

Assumiu a capela da 
Á g u a  B r a n c a ,  e m  S ã o 
Mateus do Sul, em outu-
bro de 1896. Entre 1897 e 
1900 respondeu também 
pelas capelas de São Ma-
teus, Rio dos Patos, Santa 
Bárbara e Cantagalo. Na 
Água Branca montou uma 
escola para os filhos dos 
colonos e mobilizou a po-
pulação para a conclusão 
da construção da igreja 
( q u e  ex i s t e  a t é  h o j e ! ) , 
fazendo a obra da torre, 
realizando a decoração 
i n t e r n a  e  t ra z e n d o  d a 
Europa os quadros e ima-
gens que ornamentam 
aquela capela. Conseguiu 
erradicar o alcoolismo, 

Há 120 anos, 
padre construía 
instrumentos 
astronômicos 
e dava aulas de 
observação do céu 
para os colonos de 
São Mateus

combateu a bruxaria e o 
satanismo, e entrou em 
guerra declarada contra 
a maçonaria. Em 1899, 
o pároco de Palmeira foi 
d e s t i t u í d o  p e l o  B i s p o , 
por ser maçom, e acabou 
confiscando as  chaves 
de uma das capelas dos 
i m i g ra n t e s  p o l o n e s e s . 

Para resolver a situação, 
o padre Jakób Wróbel co-
mandou um grupo de 50 
poloneses armados, to-
mando a igreja de Palmei-
ra e obtendo as chaves 
à força. No mesmo ano, 
comandou uma procissão 
para Curitiba, com colo-
nos de várias localidades, 
onde por três dias pregou 
na catedral, enfrentando 
claramente a maçonaria. 

Investiu fortemente 
na educação, criando em 
várias colônias escolas 

para os filhos dos imi-
grantes, e trazendo um 
grupo de religiosas para 
apoiar neste processo. 
Registros históricos mos-
tram que o padre era do-
tado de uma inteligência 
extraordinária. Estudava 
astronomia, tendo cons-
truído um globo celeste e 
instrumentos para medir 
a posição das estrelas. 
Durante as missas,  ex-
plicava conceitos astro-
nômicos para os colonos, 
alterando o sentido dos 
quadros da via-sacra e 
das procissões, de forma 
a que todos lembrassem 
q u e  o  s o l  n o  h e m i s f é -
rio sul fazia um trajeto 
diferente do que no he-
misfério norte. Durante 
a sua vida dominou pelo 
menos sete línguas: polo-
nês, alemão, latim, grego, 
português, inglês e russo.

A  r i va l i d a d e  c o m  a 
maçonaria gerou oposi-
ção ao padre na própria 
comunidade.  Em 1914, 
durante a Festa de Purifi-
cação de Nossa Senhora, 
padre Wróbel resolveu 
realizar um teatro, con-

feccionado roupas para 
São José,  Maria,  Meni-
no Jesus e outros perso-
n a g e n s .  R e a l i z o u  u m a 
p r o c i s s ã o  q u e  d a r i a  a 
volta na capela, mas seus 
inimigos  organizaram 
a procissão no sentido 
contrário. Quando os dois 
cortejos se encontraram 
iniciou-se as trocas de 
ofensas, e as velas, que 
p e s ava m  c e r c a  d e  u m 
quilo, foram usadas como 
porretes numa pancada-
ria generalizada. O padre 
escondeu-se na sacristia, 
mas muitos saíram ma-
chucados.

Após este episódio, o 
padre recebeu um aviso 
em tom de ameaça: “Saia 
do Brasil!”.  Wróbel foi 
para os Estados Unidos 
e  atuou em várias  pa-
róquias na Pensilvânia. 
Com quase 70 anos, foi 
tomado por uma forte 
pneumonia e veio a fale-
cer no dia de Páscoa, 21 
de abril de 1935, deixan-
do um extenso manuscri-
to sobre astronomia. Sua 
morte foi noticiada por 
vários jornais america-
nos, sendo considerado 
um homem santo pela 
população local.
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Padre Jakób Wróbel morreu com quase 70 anos de idade

O Padre Jakób Wróbel ministrava aulas de astrologias O Padre Jakób Wróbel teve que fugir para os Estados Unidos 
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EXPANSÃO

Ford Krause entrega 8 caminhonetes 
0 Km para Cavassin Madeiras

NILTON PABIS 

“São os nossos colabo-
radores que têm a maior 
tecnologia embarcada. 
Para isso, devemos acredi-
tar neles”. Essa é a filosofia 
empregada pelo empre-
sário Maurício Cavassin, 
proprietário da Cavassin 
Madeiras, de Inácio Mar-
tins. A empresa recente-
mente adquiriu, de uma 
só vez, oito caminhonetes 
Ford 0 Km. 

A empresa está em ex-
pansão e é preciso equipar 
a equipe para que possam 
desenvolver um bom ser-
viço. Para isso, a Cavassin 
Madeiras adquiriu oito 
caminhonetes Ford 0Km 
entre os modelos XLS e XL-
Tda empresa Ford Krause 
de Irati. Mauricio conta 
que o ser humano já possui 
tecnologia embarcada no 
conhecimento, na forma 
de executar o trabalho e 
na personalidade. E para 
ele poder progredir e de-
senvolver o trabalho que 
lhe é confiado precisa ser 

Veículos darão 
apoio à exploração 
florestal

dado um instrumento que 
corresponda a essa neces-
sidade. Por isso, buscou na 
Ford, o veículo ideal para 
trabalhar nas fazendas 
onde faz a extração de 
madeira para a indústria. 
“A extração de madeira é 
24 horas e na maioria das 

vezes com qualquer tempo. 
Para isso, precisamos um 
veículo que possa chegar 
e sair das áreas de corte 
nessas condições”, expli-
ca. Cavassin comenta que 
a Ford Krause apresentou 
veículos com tecnologia 
embarcada e a melhor ne-

gociação, o que contribuiu 
para a concretização do 
negócio. 

Por sua vez, o gerente 
da loja de Irati, Inácio Za-
velinski, conta que como a 
empresa é de Inácio Mar-
tins, a loja sendo em Irati 
propícia uma praticidade 

maior na hora da revisão. 
Também, a garantia apre-
sentada pela Ford para es-
tas caminhonetes dá maior 
confiabilidade ao cliente, 
além da alta tecnologia 
embarcada. 

Ivanildo Krause, pro-
prietário da Krause veí-
culos, diz que entender o 
que o cliente precisa é um 
ponto fundamental na 
hora de escolher o veículo. 
“Entendemos que a em-
presa Cavassin Madeiras 
precisava de veículos que 
atendessem uma necessi-
dade rústica do dia a dia no 
meio das florestas. Assim, 
sugerimos para o cliente o 
veículo ideal e procuramos 
realizar a melhor negocia-
ção”, conta Ivanildo. 

A Cavassin Madeiras 
está a aproximadamente 
19 anos no mercado ma-
deireiro. Nasceu no ramo 
da madeira serrada para 
exportação em sua maioria 
e mesmo com crises que o 
setor passou, continuou 
expandindo. Atualmente, 
é a maior geradora de em-
pregos no município de 
Inácio Martins. E possui 
certificação como a FSC 
(Forest Stewardship Coun-
cil) que garante a origem 
da madeira e melhor preço 
no mercado. 

Inácio, Karin, Eugênio e Roberto durante a entrega das caminhonetes, em Inácio Martins
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

ESTHER KREMER

O Programa Municipal do 
Calcário foi feito por Fernades 
Pinheiro através do projeto de 
lei número 360/2008, com o 
cadastramento dos produto-
res através das associações. O 
cadastro terminou no fi m de 
agosto, mas algumas entregas 
ainda estão sendo feitas. No 
total de 3.330 toneladas de 
calcário estão sendo entregues 
e 222 produtores benefi ciados. 
A prefeitura investiu em torno 
de R$ 205 mil no programa, 
auxiliando na entrega do pro-
duto.

A aplicação de calcário (ca-
lagem) atua na acidez do solo e 
fornece nutrientes como cálcio 
e magnésio para as plantas, 
gerando mais qualidade para 
a produção de alimentos no 
município. Além de ajudar os 
produtores rurais, ajuda tam-
bém o pequeno comerciante, 
pois o trabalho de entrega é 

PARCERIA

Produtores de Fernandes Pinheiro 
utilizam calcário para melhorar plantação
O transporte é feito 
pelas empresas de 
frete do município

feito pelas empresas de frete 
do município.

Segundo a prefeita de Fer-
nandes Pinheiro, Cleonice 

Schuck “o incentivo aos pro-
dutores com o apoio no custo 
do frete, faz com que o pro-
dutor utilize essa diferença 

de recurso para aumentar a 
quantidade de calcário na área, 
gerando, assim, uma maior 
produtividade e consequente-

mente a melhoria da economia 
da propriedade e a geração de 
emprego, renda e retorno para 
o município”, disse.

O produtor rural, Edenil-
son Andriola, explicou que 
é de extrema importância 
corrigir a acidez do solo, 
equilibrando o PH e colo-
cando cálcio na terra, desta 
forma, a planta se desenvolve 
melhor. Segundo Andriola, 
o trabalho feito pela prefei-
tura é uma parceria com o 
pequeno produtor rural. “A 
prefeitura ajudou com o fre-
te e acaba sendo mais caro 
que o próprio calcário. Então, 
nós pagamos o calcário e a 
prefeitura pagou o frete, isso 
é muito bom”.  

Celso Hoppe foi um dos res-
ponsáveis pelo frete, levando 
o produto até as propriedades 
rurais e para ele, a prefeitura 
desenvolve um bom trabalho 
ao apoiar as pequenas empre-
sas do município. “Foi de gran-
de importância, para manter 
a minha pequena empresa, 
manter o caminhão e minha 
família, o trabalho é sempre 
bem-vindo e fi camos muito fe-
lizes com esta ajuda”, fi nalizou.

O município de Fernades Pinheiro investiu em torno de R$ 205 mil para custear o frete de calcário
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REDAÇÃO

Na segunda-feira (13), a 
Unidade Móvel do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC concluiu 
a aplicação dos cursos gastro-
nômicos em Prudentópolis. 
Os cursos formaram cerca de 
10 turmas, com mais de 60 
participantes, distribuídas 
no período da manhã, tarde e 
noite, durante um mês. Todas 
as aulas foram gratuitas, com 
intuito de profi ssionalizar os 
interessados na área. 

As turmas diurnas foram 
promovidas em parceria com 
a Secretaria de Assistência So-
cial de Prudentópolis, e foram 
destinadas às pessoas desem-
pregadas e de baixa renda. Já 
as turmas do período noturno, 
viabilizadas por convênio 
com a Secretaria de Turismo  

PROFISSIONALIZAÇÃO

Unidade Móvel do SENAC conclui cursos e 
forma cerca de 60 pessoas em Prudentópolis
Seis tipos de cursos 
de pães e confeitos 
foram ofertados 
gratuitamente

foram direcionadas ao aper-
feiçoamento de trabalhadores 
do setor de alimentação e 
comércio, visando a retomada 
das atividades turísticas.

O prefeito de Prudentópo-
lis, Osnei Stadler, vice-prefei-
to, Evaldo Hofmann, secretá-
rio de Indústria e Comércio, 
Meron Elísio, secretária de As-
sistência Social, Célia Schon, 
e servidores da secretaria de 
Turismo, acompanharam 
o encerramento da última 

turma dos cursos na Unidade 
Móvel.

Na ocasião, o prefeito Os-
nei agradeceu ao SENAC pelo 
trabalho desenvolvido nos 
últimos 30 dias e a todos os 
profissionais que atuaram 
neste período. “É sempre um 
prazer receber o SENAC em 
nosso município. Agradeço 
por oferecerem esses cursos 
que, com certeza, vão somar 
muito na vida das pessoas 
que participaram. O conhe-
cimento é algo que é sempre 

bem vindo. Nunca é demais 
aprender algo novo ou se 
aperfeiçoar e isso o SENAC faz 
muito bem feito, com os seus 
profi ssionais altamente capa-
citados. Parabéns a todos os 
participantes pela conclusão 
e muito sucesso nessa nova 
fase”.

A gerente executiva do SE-
NAC, Patrícia Ferraz Pedroso 
Bermudes, comentou que a 
Unidade Móvel de pães e con-
feitos é uma escola itinerante 
que atende os municípios do 

estado conforme agendamen-
to prévio. Segundo ela, foram 
qualificadas em Prudentó-
polis pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, com 
intuito de profi ssionalização 
e geração de renda, com foco 
no turismo gastronômico e 
atendimento aos turistas.

“A qualificação na área 
gastronômica vem para forta-
lecer a retomada da economia, 
principalmente nesse mo-
mento em que o turismo está 
voltando, já que foi um dos 
segmentos que mais sofreu os 
impactos da pandemia. Então, 
é de uma grande importância 
também para a geração de 
renda e autonomia do cida-
dão, seja através da comple-
mentação da renda familiar 
ou qualidade da alimentação 
em casa”, destaca. 

Na quarta-feira (15), a Uni-
dade Móvel chegou em Imbi-
tuva, onde vai fi car cerca de 
um mês. Os cursos seguem a 
mesma proposta e continuam 
sendo gratuitos à população.

As turmas de Prudentópolis finalizaram os cursos de gastronomia na segunda-feira (13)
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir 

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA 
PREVIDÊNCIA

Pode ser porque reinvestimos recursos na 
sua região, impulsionando a economia local. 
Ou porque somos uma instituição sólida, com 
mais de 115 anos de crescimento.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Consulte disponibilidade com a sua cooperativa.

Seja qual for o seu motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

Invista 
com o
Sicredi.

REDAÇÃO

O idealizador do Projeto 
Leitura no Ninho, e também 
secretário de Educação e vice-
-prefeito de Imbituva, Zaqueu 
Bobato, juntamente com o 
prefeito Celso Kubaski e a 
equipe da pasta, realizaram 
a entrega de 3.500 kits de 
obras literárias para alunos 
de escolas e CMEIS da cidade. 
Cada aluno ganhou um kit. 
As entregas foram realiza-
das nos períodos de 09/09 
a 13/09. A iniciativa tem 
como objetivo incentivar e 
despertar o gosto pela leitura 
nas diferentes faixas etárias 
e teve um investimento total 
de R$ 722.831,22.

O Projeto se deu pelo esfor-
ço do secretário Zaqueu e foi 
desenvolvido pela equipe téc-
nica e pedagógica da Secre-
taria de Educação e Cultura. 
Alunos na educação infantil 
e ensino fundamental (1º, 
2º, 3º, 4º e 5º anos), educação 
Especial e EJA esperaram a 
entrega do projeto com um 
ambiente acolhedor, com es-
paços organizados para o mo-
mento. Instituições urbanas 
e rurais receberam os livros.

De acordo com Bobato, 
o Projeto Leitura no Ninho 
surgiu no momento em que 
todas as crianças estavam 
no ensino remoto e, como a 

IMBITUVA

Projeto Leitura no Ninho entrega 3.500 
kits literários para escolas e CMEIS
O investimento na 
ação foi de mais de 
R$ 700 mil

participação da família se 
intensifi cou na mediação das 
atividades, a ideia de envolver 
um número signifi cativo de 
leitores foi pensada. 

O secretário descreve que 
quando os alunos receberam 
os livros, ao abrir a sacola, 
ficaram encantados e sur-
presos com o que encontra-
ram. “Foi visível a alegria das 
crianças nas suas expressões. 
A interação com os livros lite-
rários foi imediata. Ficaram 
muito empolgadas”, destaca.

Para Zaqueu, o projeto é 
importante para fomentar a 
leitura e a produção de texto, 
além de oportunizar o acesso 

às obras literárias de qualida-
de e construir um acervo in-
dividual. “Também, incentiva 
a relação casa-escola com a 
leitura familiar e disponibi-
liza aos alunos e às famílias 
livros infantis com elementos 
gráficos, imagéticos, tridi-
mensionais e sensitivos bem 
elaborados e explorados para 
que desenvolvam o hábito 
de manusear livros e ler”, 
afi rma.

Bobato aponta que para 
as crianças que ainda não 
estão na fase de alfabetiza-
ção, os kits despertam o gosto 
pela leitura de imagens, bem 
como, o desenvolvimento da 

psicomotricidade, por meio, 
dos livros interativos e sen-
soriais. 

O título do projeto foi pen-
sado na interação da escola 
com a família nesse momen-
to de pandemia. “Ninho signi-
fi ca família, o lugar de acon-
chego, de cuidado e de amor. 
Afinal, sabemos da grande 
relevância das experiências 
leitoras e dos momentos de 
contação de história no âmbi-
to familiar”, diz Zaqueu.

A partir do projeto geral, o 
qual foi disponibilizado pela 
Secretaria de Educação e Cul-
tura, cada instituição fi cará 
responsável por desenvolver 
subprojetos, visando a reali-
dade de cada escola/CMEI. O 
plano de ação desenvolvido 
por cada entidade contará 
com o envolvimento de todas 
as turmas, de acordo com a 
faixa etária. E, com a partici-
pação da família.
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Alunos de escola/CMEIS urbanos e rurais receberam os kits de obras literárias em Imbituva

Vice-prefeito Zaqueu entregando um dos kits de livros
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ESTHER KREMER

No dia 21 de setembro, o 
município de Rebouças come-
mora 91 anos e este ano, por 
conta da pandemia, a prefei-
tura não irá desenvolver ati-
vidades abertas ao público.O 
prefeito, Luiz Everaldo Zak, 
estará visitando durante a 
semana todas as unidades 
de saúde, a Academia da 
Saúde, a vigilância sanitária 
e epidemiológica, o Hospital 
de Caridade Dona Darcy Var-
gas e todo o administrativo 
da pasta, para entregar ho-
menagens aos profi ssionais, 
desta forma, também come-
morando o aniversário do 
município.

Como forma de envolver 
a comunidade nas come-
morações, mesmo que re-
motamente, foi feita uma 
publicação no Facebook, inti-
tulada como “91 motivos para 
comemorar o aniversário de 
Rebouças”, na imagem ainda 
pediam para que a população 
deixasse comentários sobre 
o que mais gostavam de ver 
na cidade. Listas foram dei-
xadas em diversos órgãos 
no município, com o mesmo 
propósito. 

ANIVERSÁRIO 

Rebouças comemora 91 anos 
de orgulho, cultura e tradição
Por causa da 
pandemia, este ano 
não terão atividades 
abertas ao público

– A população participou deixando 
alguns comentários com motivos para a 

comemoração do aniversário de Rebouças
• Temos bons profi ssionais na área da 

saúde;
• Temos acesso gratuito a médicos e 

medicamentos;
• Atendimentos humanizados;
• Ações educativas de muita 

competência;
• Temos equipes que prezam pela ética 

no trabalho;
• Tivemos bons investimentos em 

estrutura da saúde;
• Temos equipes que prezam pela ética 

no trabalho;
• A alegria de ver vários pacientes 

recuperados voltando para casa;
• Atendimento ágil e efi ciente durante a 

pandemia.

"Espero para minha ci-
dade nos próximos meses: 
Valorização da história 
e da cultura do muni-
cípio, atração de novas 
empresas para geração 
de mais empregos, dispo-
nibilidade de cursos para 
capacitação, maior parti-
cipação da sociedade na 
administração pública e 
modernização do sistema 
de saúde com efetiva valo-
rização dos funcionários 
públicos".

NEREU RAMOS MOREIRA FILHO

" Esses profi s-
sionais foram 
fundamentais 
para salvar as 
vidas da popu-
lação do nosso 
município "

 LUIZ EVERALDO ZAK

Zak comentou sobre o 
aniversário e disse “fi zemos 
questão de visitar os profi s-
sionais de saúde e entregar a 
eles um agrado, pelos 91 anos 
de Rebouças e pelo trabalho 
que eles fi zeram na pande-
mia, é importante manifestar 
nosso agradecimento”, disse.

O vice-prefeito, Fábio Mar-
celo Chiqueto, também esteve 
presente e deixou sua home-
nagem. “Essa homenagem 
aos profi ssionais de saúde é 
de extrema importância, é 

o nosso reconhecimento e 
gratidão. Rebouças está avan-
çando, ainda temos muito a 
fazer, mas está avançando”.

Sobre o enfrentamen-
to a pandemia, o prefeito 
comentou que as difi culda-
des são grandes e apesar do 

momento ser desafiador, a 
cidade está crescendo e se 
desenvolvendo. “Acho que 
estamos dando passos bem 
signifi cativos neste ano, ape-
sar de todas as difi culdades, 
fi zemos bons investimentos e 
agora vamos dar continuida-

de nestes serviços prestados à 
população, com o foco a mais 
na saúde”, fi nalizou.

Prefeito e vice-prefeito entregam presentes aos profissionais de saúde de Rebouças
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As homenagens fazem parte da comemoração de aniversário
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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

KAUANA NEITZEL

A cidade de Mallet tem 
investido em capacitação e 
apoio aos munícipes para 
a retomada de desenvolvi-
mento no setor do comércio 
após a pandemia. A Secreta-
ria de Indústria e Comércio 
(SIC) da cidade promoveu 
cursos e palestras de modo 
on-line e gratuito aos empre-
endedores, assim como, tem 
aberto vagas cursos de aper-
feiçoamento e qualifi cação 
profi ssional. As expectativas 
para as vendas do fi m de ano 
no município estão altas.

Os comerciantes enfren-
taram momentos de incer-
tezas no início da pandemia 
da Covid-19. “Tive dois fe-
chamentos [decorrente do 
lockdown]. Sentimos uma 
grande queda nas vendas 
neste período. Trabalho com 
confecção, foi um ramo mui-
to atingido na pandemia, 
não havia muita saída de 
roupa, as pessoas ficavam 
mais em casa. Não tinha 
aula, trabalhando de casa o 
pessoal não comprava roupa 

DESENVOLVIMENTO

Pós-pandemia: Mallet apoia 
comércio para retomada da economia
A expectativa para 
as vendas de fi nal 
do fi nal de ano 
está alta, avalia 
empresária

"O setor continua trabalhando e o 
prejuízo foi menor que o esperado. A 
expectativa para o fi nal de ano é que 
aumente o movimento"

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI

diferente. Foi muito compli-
cado! Precisamos nos rein-
ventar”, explica Lucinita 
Hrecay Rodrigues, proprie-
tária de uma loja em Mallet. 

Quem trabalha com pos-
tos de combustíveis também 
sentiu os efeitos que a pan-
demia causou no comércio. 
O gerente administrativo, 
Gustavo Zaions, que traba-
lha em um posto da cidade 
diz que “na primeira sema-
na, que realmente fechou o 
comércio, foi uma em que 
sentimos bastante. Mas, 
depois as pessoas foram se 
adaptando e alguns setores 
não pararam. Nós tivemos 
maior difi culdade em rece-
ber do que em vender. As 
empresas de ônibus não ti-
veram entrada, faturamento 
para aguentar, com isso, foi 
mais difícil a gente receber”, 
disse. 

“Procuramos outras 
formas de atrair clientes, 
sempre estamos fazendo 
cursos on-line, vendas e 
atendimento de clientes no 
Facebook e Instagram. A 
Prefeitura, junto a Secretaria 
do Comércio, trouxe muitos 

cursos gratuitos”, completou 
a empreendedora Lucinita. 

O Secretário de Indústria 
e Comércio de Mallet, Jossoel 
Nicolaico, avalia que a pan-
demia castigou o comércio. 
“Passamos por momentos 
difíceis, alguns dias de por-
tas fechadas nos fizeram 
mudar as estratégias de 

trabalho. Único escape era 
se reinventar e aplicarmos 
os conhecimentos dos nos-
sos empresários malleten-
ses. O resultado foi visto 
positivamente e aos poucos 
estamos conseguindo dar a 
volta por cima. Ofertamos 
alguns cursos e palestra de 
modo on-line e gratuito aos 
nossos empreendedores, o 
qual houve um leque de par-
ticipantes”, comenta.

“O resultado foi tão bom 
que novas empresas forma-
lizam a cada dia em nossa 

cidade, buscam o nosso mu-
nicípio para instalação, pois 
é nítido o crescimento e nos-
so desenvolvimento. Nosso 
projeto é chegar até o mês de 
dezembro com mais de 500 
munícipes capacitados com 
cursos de aperfeiçoamento, 
melhorando a qualidade de 
vida de todos”, completou o 
secretário. 

Os comerciantes da ci-
dade têm tentado retomar o 
ritmo de venda, mas Lucinita 
avalia que com as últimas 
altas nos produtos básicos, 
tem se tornado mais difícil. 
“Não vou dizer que as ven-
das estão aquecidas agora, 
porque com a alta no gás,na 
água, supermercado, entre 
tantas coisas, todos estão 
priorizando o necessário e 
comprando também”.

Para o fi nal do ano, a co-
merciante espera que aque-
çam as vendas com o paga-
mento do 13º salário. “Não 
podemos esperar muito por 
causa dos aumentos que ti-
vemos este ano, mas precisa-
mos nos manter motivados”, 
fi nalizou.

O prefeito da cidade de 
Mallet, Moacir Alfredo Szin-
velski, diz que o comércio 
continuou quase normal 

durante a pandemia. “O 
setor continua trabalhando 
e o prejuízo foi menor que 
o esperado. A parte de ali-
mento está vendendo bem. 
A expectativa para o fi nal de 
ano é que aumente o movi-
mento”, enfatiza.

Em relação ao trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
na cidade por parte da SIC, os 
munícipes têm notado a par-
ticipação ativa. “Vemos que 
aos poucos está crescendo [o 
comércio em Mallet], porque 
temos empresas que estão 
gerando mais empregos na 
cidade. A Secretaria de Co-
mércio tem trazido muitos 
cursos que incentivam os 
comerciantes, quem tem in-
teresse aprende muito. Nós 

mesmos aprendemos muitas 
coisas”, diz Rodrigues.

“Notei um grande em-
penho da Secretaria, nunca 
tivemos uma tão atuante 
quanto essa, tanto na busca 
por recursos, quanto em 
oportunidade de novos ne-
gócios para os empresários 
micro, médios e grandes da 
cidade”, completa Gustavo. 

A Secretaria de Indústria 
e Comércio realizou mais 
de sete mil atendimentos, 
entres formalizações, infor-
mações, consultorias, reno-
vações de alvarás, alterações 
de endereço das empresas, 
informações de créditos, etc. 
São mais de 17 cursos, con-
cluídos ou em andamento, 
na cidade, com o objetivo de 
capacitar mais de 500 pesso-
as, de janeiro até dezembro 
de 2021.

“O desenvolvimento é ní-
tido, notável a todos. Busca-
mos capacitar os munícipes, 
gerando novas oportunida-
des de emprego, melhorando 
a qualidade de vida, fazendo 
que o nosso município seja 
destaque nacional, torna-
mos uma das cidades do 
Paraná que mais investe em 
cursos e suporte a todas as 
áreas”, diz o relatório elabo-
rado pela Secretaria.
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A Secretária de Indústria e Comércio realizou mais de 7 mil atendimentos aos comerciantes do município

"Tenho muitas expec-
tativas. Um crescimento 
ordenado com boa in-
fraestrutura. Estaremos 
investindo muito recur-
sos nos próximos meses, 
queremos uma Mallet, 
melhor, mais bonita, com 
qualidade de vida e que 
nossos munícipes tenham 
orgulho de morar aqui".

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
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REDAÇÃO E ASSESSORIA DE REBOUÇAS

Na terça-feira (14), acon-
teceu a 6ª reunião ordiná-
ria da Câmara Municipal 
de Vereadores, na qual os 
vereadores e vereadoras pa-
rabenizaram Rebouças pelo 
91º ano de emancipação 
política. Na ocasião, todos 
concordaram que a home-
nagem do aniversário seja 
voltada aos profissionais 
de saúde, já que estiveram 
atuando arduamente no 
combate à pandemia. Na se-
quência, a reunião também 
tratou de outras demandas 
do município.

MELHORIAS NAS 
ESTRADAS

O vereador Betinho Jú-
nior solicitou ao Executivo, 
cascalhamento na comu-
nidade de Rio Bonito, ini-
ciando na estrada próximo 
ao campo de futebol de Rio 
Bonito e prosseguindo até 

COMEMORAÇÃO

Câmara de Vereadores parabeniza 
Rebouças pelos 91 anos do município
A cidade comemora 
o aniversário na 
terça-feira (21)

Vereadores também apresentaram projetos para o município na sessão
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as propriedades de Élcio Ve-
neroski, Sérgio Leal e Paulo 
Sergio Leal. “São produtores 
de leite, e encontram dificul-
dades em retirar a produção 
de suas propriedades devido 
às péssimas condições das 
estradas”, destacou o vere-
ador.

Já o vereador Ricardo Hirt 
Junior solicitou a colocação 
de redutores de velocidade, 
do tipo tachão refletivo, 
na Rua Eugênio Correia na 
travessa da Rua Alexandre 
Skrovonski e também na 
travessa da Rua Prudente 
de Morais. “O pedido se faz 

necessário pois a Rua Eugê-
nio Correia recebeu massa 
asfáltica há pouco tempo e 
além dos munícipes anda-
rem em alta velocidade pela 
via também acabam atraves-
sando as preferenciais sem 
reduzir a velocidade, o que 
vem gerando riscos tanto 
aos motoristas como para 
os pedestres e moradores”, 
comenta Ricardo.

Junior também solicitou 
melhorias nas ruas: Padre 
Vicente Guardinieri e Sarkis 
Abraão Mellem na Vila Pur-
cina. “Os moradores solici-
tam colocação de manilhas 

nas vias da Vila Purcina, 
para escoamento de águas 
pluviais, cascalhamento 
e outras melhorias que se 
fizerem necessário”, diz o 
vereador.  

Também apresentou so-
licitação (reiterando pedido 
feito através do requeri-
mento 021/2020), de sua 
autoria, solicitando colo-
cação de redutor de veloci-
dade na Rua Argemiro de 
Paula, esquina com a Rua 
Clara Barbosa da Costa, de-
vido  ao risco de acidentes 
e à grande circulação de 
pedestres que frequentam 
a Igreja e aos alunos das 
escolas próximas.

Ricardo solicitou a co-
locação de manilhamento 
com aproximadamente 15 
manilhas na Rua Hermínio 
Moreira Machado, a pedido 
de morador, que se propôs 
a comprar o cimento neces-
sário para a produção das 
manilhas.

REFORMA DA 
RODOVIÁRIA

O vereador Jaderson Mo-
linari informou que teve 

início no último dia 14, a re-
forma da Rodoviária Mu-
nicipal, que estava sendo 
alvo da ação de vândalos. 
Na fase inicial estão sen-
do realizados serviços 
de troca de vidros, parte 
e l é t r i c a  e  h i d r á u l i c a . 
N e s s a  r e f o r m a ,  e s t ã o 
p r o g r a m a d o s  i n ve s t i -
mentos de R$ 7.218,93. 
Além disso, haverá nova 
pintura do prédio. 

“Uma das inovações 
do local  está sendo volta-
da para facilitar a aces-
sibilidade de deficientes 
f í s i c o s  e  p e s s o a s  c o m 
algum tipo de limitação 
motora, que terão aces-
so seguro, notadamen-
te junto aos banheiros 
do terminal,  que entre 
outras melhorias,  irão 
contar com portas mais 
amplas (90cm de largu-
ra) ,  e  pontos  de  apoio 
nas paredes”, comentou 
Jaderson, o qual é fun-
cionário da prefeitura, 
e atua junto a Secretaria 
de Urbanismo, responsá-
vel pela obra.

ESTHER KREMER

As aulas do ensino fun-
damental do município 
de Irati estão voltando de 
forma gradativa. A Secreta-
ria Municipal de Educação 
permitiu juntamente com 
os diretores e coordenado-
res dos CMEIs, a volta dos 
alunos. A capacidade de 
crianças em salas de aula 
continua em 30% e as me-
didas de segurança ainda 
estão sendo seguidas.

O cronograma para esta 
volta segue o mesmo pa-
drão, uma série por semana, 
atualmente, no município, 
apenas o 3º, 4º e 5º estão ten-
do aulas, mas nas semanas 
seguintes a intenção é que 
voltem as outras turmas. 
Nos CMEIs, apenas o ma-
ternal três voltou, agora a 
Secretaria de Educação está 
em constante reunião para 
discutir a volta também do 
maternal dois. A capacidade 
de alunos continua em 30% 
tanto nas escolas, quanto 
nos CMEIs, pois nem todos os 
professores estão vacinados 
com a segunda dose.

 A secretária de Educa-

EDUCAÇÃO

Aulas municipais voltam de forma 
gradativa no município de Irati
Todas as medidas 
de segurança estão 
sendo seguidas

ção, Jandira Girardi, explica 
que neste momento é pre-
ciso ter paciência para que 
a adaptação seja feita de 
forma mais fácil. “Estamos 
fazendo a volta gradativa, 
pois ainda estamos na pan-
demia e o vírus ainda está 
ativo, então temos este cui-
dado principalmente ao uso 
da máscara, com o 4º e 5º 
ano foi mais fácil a adapta-

ção, eles são maiores, agora 
precisam ter calma”, disse.

Segundo Jandira, todas 
as turmas têm uma semana 
de adaptação ao escalona-
mento da escola, ela ainda 
explica que essa divisão 
ficou por conta de cada 
instituição, onde cada uma 
tem sua realidade. “É uma 
mudança, para todos, até 
para os pais, precisamos nos 

adaptar, é por conta da re-
alidade de cada escola, nós 
enquanto Secretaria temos 
este respeito pelas escolas 
e até agora não ouvimos 
reclamações, estão todos 
de parabéns, as escolas e os 
CMEIs”.

A secretária ainda rela-
ta que tem feito visitas as 
instituições de ensino do 
município e está cada vez 

mais entusiasmada com a 
responsabilidade que vê nas 
crianças, onde não tiram 
as máscaras e respeitam as 
normas de segurança.

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Jandira relata que o 
transporte escolar ainda é 
uma preocupação do mu-
nicípio, pois crianças do 
ensino estadual também 
utilizam os ônibus e com 
o último decreto feito pelo 
estado para as escolas, a 
capacidade de alunos em 
sala e transporte é de 70%. 
“Já passamos dos 30% na 
maioria dos nossos ônibus, 
não com as crianças do 
município, mas sim com os 
alunos do estado”, explica.

A secretária comenta 
que estão sendo feitas reu-
niões com o Núcleo de Edu-
cação do Estado para que 
exista mais cautela e uma 
escala sobre a volta as aulas, 
evitando a superlotação nos 
ônibus escolares.

"Esta não é apenas a mi-
nha preocupação, mas te-
nho certeza que também 
é a dos pais, no município 
estamos conciliando muito 
bem, vamos ter uma reu-
nião com o núcleo na sema-
na que vem para resolver 
esta situação”, finalizou a 
secretária.

As aulas voltaram com 30% dos alunos em cada sala de aula e também nos ônibus escolares 
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OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

O refluxo faringolaríngeo 
é uma manifestação con-
siderada atípica da Doença 
do Refluxo Gastroesofágico. 
O refluxo gastroesofágico 
ocorre quando o conteúdo do 
estômago retorna ao esôfago; 
quando ele atinge a faringe, 
laringe ou árvore  traqueobrô-
nquica é considerado refluxo 
faringolaríngeo.

De todas as causas de larin-
gite não infecciosa em adul-
tos, o refluxo faringolaríngeo 
é provavelmente a causa mais 
comum. Estima- se que até 
50% dos pacientes com quei-
xas laríngeas tenham refluxo 
como fator causal ou de piora 
do quadro.

A laringite por refluxo 
pode ser aguda, crônica ou 
intermitente.

OS SINTOMAS 
ASSOCIADOS INCLUEM:

• Rouquidão
• Gosto ruim na boca
• Pigarro (limpeza fre-

quente da garganta)
• Sensação de corpo 

estranho ou pressão na gar-
ganta (bolo na garganta)

• Dificuldade ou dor 
para engolir

• Halitose (mau-hálito)
• Tosse seca crônica
• Dor de ouvido
• Azia/queimação ou 

regurgitação
Os sintomas do Refluxo 

Faringolaríngeo podem ocor-
rer na ausência dos sintomas 

FARINGE

O que é Refluxo Faringolaríngeo e Refluxo 
Gastroesofagofaringolaringeano
Apesar dos nomes 
complicados, 
trazem formas 
bastante simples 
de prevenção e de 
tratamento

típicos da Doença do Refluxo 
Gastroesofágico, ou seja, na 
ausência de queimação/azia, 
regurgitação, dor torácica 
ou disfagia (dificuldade para 
engolir) em até 50% dos casos.

O diagnóstico de certeza 
da presença de refluxo é feito 
pela phmetria esofágica, que 
monitora os eventos de acidez 
no esôfago próximo ao estô-
mago e da garganta.

A laringoscopia por vídeo 
pode evidenciar sinais indire-
tos que sugerem a presença do 
refluxo faringolaríngeo.

O tratamento do refluxo 
faringolaríngeo inclui a mo-
dificação de hábitos da dieta 
e estilo de vida, bem como uso 
de medicamentos e, em casos 
selecionados, cirurgia.
ENTRE AS MUDANÇAS 
COMPORTAMENTAIS 

PODEMOS CITAR:
Os medicamentos têm 

como princípio diminuir a 
produção de ácido pelo estô-
mago e melhorar a digestão 
(tornar o esvaziamento gás-
trico mais rápido).

REFLUXO 
Apesar do nome compli-

cado, traz formas bastante 
simples de prevenção e tra-
tamento.

O refluxo gastroesofagiano 
é um problema já bastante 
conhecido da população em 
geral. Tem como queixas prin-
cipais a pirose (algumas vezes 
chamada de azia), aquela 
sensação de queimação atrás 
do esterno e a regurgitação de 
alimentos. É definido como o 
retorno do conteúdo gástri-
co para o esôfago causando 
sintomas ou complicações. 
Acontece que o refluxo gas-
troesofagiano, às vezes, apre-
senta-se tão somente com o 
que chamamos de sintomas 
extraesofágicos, fugindo da 
clínica clássica e dificultando 
o diagnóstico aos mais desa-
visados. 

Toda essa introdução 
vem para frisar um assunto 
bastante discutido e comu-
níssimo nos consultórios de 
otorrinolaringologia e gastro-
enterologia – o refluxo gastro-
esofagofaringolaringeano ou 
laringite de refluxo. De forma 

simplória, é a chegada do 
agente refluído à faringe e à 
laringe e aí ocasionando uma 
faringolaringite crônica irri-
tativa e seus sintomas, que são 
muitas vezes inespecíficos. 

Os pacientes costumam 
relatar-nos pigarro e uma ne-
cessidade frequente de limpar 
a garganta, sensação de bolo 
ou corpo estranho na farin-
ge, ardência ou aspereza na 
garganta e rouquidão. Menos 
frequentemente, tosse seca, 
mudança no timbre da voz, 
perda da extensão do canto, 
dor de ouvido, descarga de 

secreção nasal pela sua parte 
posterior (rinorreia posterior).

Ao realizarmos a videola-
ringoscopia, que é um exame 
rotineiro e ambulatorial, feito 
com anestésico tópico em 
forma de spray, observamos 
achados pouco específicos, 
embora sugestivos, como in-
chaço e vermelhidão (edema 
e hiperemia) das aritenóides 
(cartilagens situadas na re-
gião posterior da laringe em 
contato com a parte superior 
do esôfago), inchaço e ver-
melhidão das pregas vocais, 
principalmente em seu terço 
posterior e outras alterações 
características do trauma de 
longa data sofrido por elas.

Usamos medicamentos 
que visam reduzir a secreção 
ácida do estômago. Outros 
remédios que visam diminuir 
o tempo de contato do esôfago 
com o agente refluído, chama-
dos de procinéticos. Mesmo 
com todos esses cuidados, os 
sintomas podem permanecer 
e nesse caso, as drogas devem 
ser reajustadas ou outras me-
didas específicas devem ser 
adotadas. Em alguns casos, 
está indicado o procedimento 
cirúrgico.  No caso do refluxo 
gastroesofagofaringolarín-
geo, o ideal é uma boa relação 
entre o otorrino e o gastro de 
confiança deve ser mantida 
para o tratamento adequado 
do paciente.
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As formas de tratamento da Gastroesofagofaringolaringeano são bastante simples
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PAZ E BEM
DEDIQUE UM TEMPO PELA PAZ

       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! Neste mês 
de outubro a família fran-
ciscana lança um pequeno 
desafio a você: Dedique 
todos os dias UM MINUTO 
PELA PAZ no mundo. A 
PAZ é um anseio e desejo 
do coração humano e inde-
pendente de cultura, raça, 
nacionalidade, condição 
social, idade, religião, toda 
pessoa humana deseja a 
paz. São Francisco de As-
sis foi o santo da Paz e do 
Bem, apóstolo da ecologia 
no mundo. A PAZ é um 
ingrediente indispensável, 

       VANDERLEI KAWA

para a felicidade humana 
e o bem-estar social. O que 
mais desejamos para nós 
e para os outros, é a PAZ e 
SAÚDE. Constatamos, no 
entanto, que a realidade 
que vivemos nos dias de 
hoje diante da pandemia 
mundial e isolamento social 
é bem diferente, porque a 
violência cresce cada vez 
mais em nossa sociedade, 
muitos líderes de governos 
pregam o armamento, que 
as pessoas se protejam com 
armas e não é por aí que de-
vemos agir, somos cristãos 

e a única arma que temos é 
a PAZ. O mundo passa por 
transformações diversas e 
com tudo isso acontecendo 
as pessoas estão cada vez 
mais insatisfeitas, agressi-
vas, ofendem-se facilmente, 
tem difi culdades de perdoar, 
o ódio, o individualismo e a 
solidão também crescem. 
Podemos afi rmar que viven-
ciamos em todo mundo a 
CRISE DO RELACIONAMEN-
TO, percebemos a falta de 
diálogo, de compreensão, 
de solidariedade, de amor 
fraterno entre as pessoas. 

Os confl itos sociais também 
crescem, o aumento da po-
breza, desemprego, corrup-
ção, injustiças e desigualda-
des sociais são cada vez mais 
evidentes. Tudo isso já são 
formas de violência e geram 
mais violência. A inseguran-
ça e o medo atingem a todos 
e estão em todos os lugares. A 
PAZ no mundo também está 
ameaçada. Em vários luga-
res do mundo há conflitos 
armados ou guerrilhas, por 
motivos econômicos, étni-
cos e religiosos. Mais do que 
nunca temos necessidade de 

promover a Paz. É necessá-
rio educar para a PAZ, criar 
uma cultura da Paz, desen-
volver uma mística e uma 
espiritualidade da PAZ. Se 
é no espírito dos homens 
que nascem as guerras, é 
nele primeiramente que 
deve ser promovida a PAZ.  
Vamos criar um hábito em 
nossa vida diária, refl etindo 
e dedicando um minuto de 
silencio, de oração, de me-
ditação, de contemplação, 
com certeza você estará 
contribuindo para uma 
cultura da paz. Paz e Bem!

JAQUELINE LOPES E AEN 

O prefeito de Rio Azul, 
Leandro Jasinski, assinou 
o termo de adesão do posto 
avançado da agência do tra-
balhador para o município. 
Ele esteve em um evento 
que reuniu prefeitos, chefes 
de regionais, secretários 
municipais, técnicos e lide-
ranças com a fi nalidade do 
aprofundamento nas polí-
ticas e programas no que 

EMPREGO

Rio Azul terá posto avançado 
da agência do trabalhador

Atendimentos 
serão presenciais, 
mediante 
agendamento. 
Prefeitura vai ceder 
um funcionário e 
a estrutura fí sica 
para a instalação da 
unidade

abrangente justiça, família 
e trabalho realizado pela 
SEJUF PARANÁ. 

A ação se dará através 
do Departamento do Tra-
balho e Estímulo à Geração 
de Renda, da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), em parceria com as 
prefeituras. É um desdobra-
mento do projeto Emprega 
Mais Paraná, e tem como 
objetivo facilitar o encami-
nhamento de trabalhadores 
em todos os 399 municípios.

Cada Posto Avançado 
estará vinculado à Agência 
do Trabalhador do municí-
pio mais próximo e contará 
com suporte dos Escritórios 
Regionais da Sejuf. Os aten-
dimentos serão presenciais, 
mediante agendamento.

A Prefeitura de Rio Azul 
tem se empenhado em tra-
zer mais empregos para 
o município, e este posto 
avançado irá fortalecer isso. 

“Conseguimos esta unidade 
para Rio Azul e é um avanço 
grande para o município. 
Assim, poderemos saber os 
setores que mais precisam 
de vagas, quais as mais 
ofertadas, além de ajudar 
o morador a encontrar um 
emprego com mais facilida-
de. É uma conquista muito 
boa para o município”, co-
menta o prefeito Leandro 
Jasinski. 

No posto avançado, além 
do atendimento ao traba-
lhador que busca uma colo-
cação no emprego formal, 
também será feito o aten-
dimento daquelas pessoas 
que necessitam solicitar seu 
benefício do seguro-desem-
prego. A unidade facilitará 
o acesso do trabalhador à 
capacitação profi ssional, ao 
microcrédito e demais pro-
gramas relacionados à po-
lítica de trabalho, emprego 
e renda no Estado, explicou 

o secretário Ney Leprevost. 
“É uma alternativa para dar 
oportunidade igualitária 
para todos os paranaenses”.

“Acreditamos que a ação 
ajudará no avanço, tanto 
na economia local como 

também no atendimento às 
necessidades laborais dos 
cidadãos com informações 
precisas”, disse a chefe do 
Departamento de Trabalho 
e Estímulo a Geração de 
Renda, Suelen Glinski.

Pelo programa, a prefei-
turas vai ceder um funcio-
nário e a estrutura física 
para a instalação da uni-
dade e a Sejuf oferecerá a 
capacitação ao servidor e 
o acesso para o gerencia-
mento do sistema local de 
intermediação de vagas de 
emprego.

O Prefeito foi acompa-
nhado pela primeira dama 
e secretária de Assistência 
Social, Ghessi Buco Jasinski, 
Vereador Mariano Tyski, 
Paloma Dembeski, chefe do 
departamento de habitação, 
e a Assistente Social Regia-
ne Nós.

Na ocasião, prefeito Leandro Jasinski e a equipe da Prefeitura estiveram com o secretário da SEJUF, Ney Leprevost 
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"São Mateus do Sul 
vem crescendo muito 
nesse último ano, o in-
centivo a indústria e a 
cultura estão cada vez 
maiores.Com isso espero 
que para os próximos 
meses possamos ampliar 
ainda mais, utilizando 
nossa cultura com a erva 
mate e com a tradição 
polonesa para levar o 
nome da cidade a níveis 
ainda mais altos". 

SAMARA PADILHA NOWAK

No evento da interiorização da SEJUF foi assinado o termo
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O GRUPO AMAZON PARABENIZA
SÃO MATEUS DO SUL PELOS 113 ANOS, 

E SE ORGULHA EM ESTAR CONTRIBUINDO 
NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

Leve sua família e participe e gran evento!

E PRA COMEMORAR ESSA DATA DIA 21 DE SETEMBRO
ESTARÁ PROMOVENDO UMA AÇÃO DIFERENCIADA

EM 5 LOTES  NO PAGAMENTO À VISTA.
O EVENTO CONTARÁ AINDA COM STAND DO BALA NO ALVO, 

FRITZ CHOPPERIA E ÁREA DE LAZER PARA A CRIANÇADA.

(42) 98443-1827 - ANAY
(42) 98836-0521 - EDSON LUIZ
(42) 98826-9260 - JAQUELINE

(42) 99919-0424 - JULIANO
(42) 99984-1508 - MARLENE
(46) 99914-0714 - MARCOS

ENTRE EM CONTATO COM  NOSSA EQUIPE

SEGUINDO OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA A COVID-19.

EXECUÇÃO DE OBRAS


