
FOLHA
IRATI |  SEMPRE PRESENTE  |  folhadeirati.com.brFOLHA

IRATI |  SEMPRE PRESENTE  |  folhadeirati.com.br

Irati, 05 de Junho de 2020

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  06

PRUDENTÓPOLIS
Condomínio 
do Idoso será 
inaugurado 
ainda este ano

Cidades 05 Segurança 12

DESENVOLVIMENTO
Inácio Martins 
terá 95% de 
pavimentação 
até 2024

IRATI
GM utiliza 
armamento 
para maior 
segurança

OBRAS
Rebouças
recebe 
projeto da 
Patrulha Rural 

Cidades 15

Irati, 15 de Outubro de 2021

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2703

R$ 2,00

SOCIAL
Rio Azul 
ganha Centro 
de Convivência 
do Idoso

Cidades 11

"MAIZAAA BIXO VEIO"

Iratiense viraliza

Com conteúdo gaúcho e muito 
humor, o iratiense Paulinho Pezak, 
criador do canal Santo Fole, é desta-
que nas redes sociais e no YouTube. 
Conheça a trajetória do gaiteiro que 
já participou do grupo Talagaço, e as 
demais histórias que fazem de Pezak 
um sucesso em todo o país através 
da internet.  

Cidades 13
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"MAIZAAA BIXO VEIO"

Iratiense viraliza

Com conteúdo gaúcho e muito Com conteúdo gaúcho e muito 
humor, o iratiense Paulinho Pezak, humor, o iratiense Paulinho Pezak, 
criador do canal Santo Fole, é desta-criador do canal Santo Fole, é desta-
que nas redes sociais e no YouTube. que nas redes sociais e no YouTube. 
Conheça a trajetória do gaiteiro que Conheça a trajetória do gaiteiro que 
já participou do grupo Talagaço, e as já participou do grupo Talagaço, e as 
demais histórias que fazem de Pezak demais histórias que fazem de Pezak 
um sucesso em todo o país através um sucesso em todo o país através 
da internet.  da internet.  
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Irati é uma terra de talentos 

Com certeza as pessoas já ouviram a 
frase “Se não tocar Do Fundo da Grota, 
daí não adianta”, mas o que poucos sabem 
é que está frase famosa é do iratiense 
Paulinho Pezak, o criado do canal Santo 
Fole, que reside no município e é um di-
vulgador da música gaúcha. 

Há dois anos, Pezak cria conteúdos 
para os gaiteiros, começou com dubla-
gem, e depois deu vida ao personagem. 
Mas ele já era um sucesso antes de co-
meçar na internet. Já teve uma banda de 
forró, tocou com duplas sertanejas e foi 
gaiteiro do grupo Talagaço. 

A música gaúcha sempre fez parte 
da vida dele, começou com teclado e 
hoje é um grande gaiteiro. Mas a paixão 
pelo instrumento começou com os CTGs, 
quando aos 11 anos, no primeiro ensaio 
que participou do grupo de invernadas 
artísticas, antes das férias, viu um acor-
deom, o diretor deixou levar para casa e 
“foi amor a primeira vista”. A partir daí, 
aprendeu a tocar e tomou gosto. 

Os grupos de invernadas artísticas fo-
ram importantes para Paulinho, segundo 
ele, aprendeu sobre respeito, responsabi-
lidade, ética, e a pensar no coletivo. Isso 
levou para a vida toda. Irati não tem 
mais esses grupos, falta interesse por 
parte da população, mas sempre foi bem 
visto, as danças e coreografias, além das 
músicas cantadas e tocadas pelos gru-
pos encantam os CTGs. Assim como no 
município, quando acontece o Rodeio. 
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Não há beleza na miséria
Não há nenhuma beleza na miséria. A frase é do angolano 

José Eduardo Agualusa e cai bem para o momento.  A fome 
que ataca milhões de seres humanos no planeta, principal-
mente no continente africano, é um espetáculo horripilante. 
As massas sofridas que habitam as áreas de lama e esgoto, 
nas margens das grandes e médias cidades do nosso país, 
mais de 50 milhões de pessoas, formam pelotões avançados 
de sofrimento e dor. Os 15 milhões de brasileiros desempre-
gados habitam o universo da desesperança. A miséria é um 
cancro que se espalha pelo corpo da Humanidade, devastan-
do seres e a natureza, corroendo os valores que, certo dia, 
não faz tempo, semeávamos com amor no jardim dos nossos 
corações: a amizade, a solidariedade, a harmonia, o respeito 
ao outro, o carinho, o companheirismo, a humildade.

Hoje, as coisas estão ficando feias. Até os monumentos 
que tanto admirávamos. Os belos cartões postais passam 
rápidos por nosso olhar, perdendo o encanto e a magia que 
nos fazia sonhar. Que adianta contemplar o Pão de Açúcar 
dentro de um cercado de miséria, violência e morte? Que 
adianta tecer loas à grandeza e à beleza da floresta ama-
zônica, se ali, o que vemos são imensos espaços de fogo e 
destruição? Para onde se contemple, nossa vista é levada, 
mesmo sem querer, para as tochas da destruição, geralmen-
te acesas pela ambição humana ou pela cegueira que fecha 
as portas do bom senso.

A miséria habita tudo e ameaça chegar a cada um. Não se 
conforma com a territorialidade física, pedaços da natureza 
dividida, mas inicia sua depredação por mentes e corações. 
São sentimentos de ódio e vingança, que tomam o lugar da 
bondade, são maquinações urdidas com astúcia para vencer 
disposições e vontades adversárias, são emboscadas trama-
das para subjugar oponentes nesse jogo sujo e maldoso que 
faz girar a humanidade em uma arena de lutas e mortanda-
de. A Humanidade dá adeus aos princípios morais e éticos 
que, por séculos, edificaram os pilares de seu pensamento.

O respeito às leis da ciência agora ganha mais uma 
expressão: negacionismo. O prazer de muitos que detêm o 
poder é negar, é tentar abolir os avanços e as descobertas 
que os vários campos científicos conseguiram, graças aos 
esforços de pessoas geniais, gente que cultivava o prazer 
de fazer o bem da coletividade. Quantas vidas foram salvas 
com as descobertas das vacinas e dos remédios. Quanto a 
Humanidade ganhou com o passo a passo de seus criadores 
e inventores. Hoje, negar todo esse aparato do bem trans-
formou-se, até em negócio, envolvendo, vejam só, pessoas 
que até cultivam saber e conhecimento.

Ganhar dinheiro, fazer fortuna, até com a miséria dos 
outros, virou o leit motiv desta terceira década do século. 
Você teve um bom dia? A pergunta é mais para saber se o 
interlocutor fez algum negócio, avançou em seus empreen-
dimentos, entrou dinheiro no cofre. E menos se a paz guiou 
os passos da pessoa, se os afazeres foram todos cumpridos, 
sob a certeza de que esses alimentos do espírito nos trazem 
bons sonhos e um despertar com disposição para a labuta.

A palavra perde força. Nossos pais faziam seus negócios, 
muitas vezes escudados sob a certeza de que bastava a pala-
vra para assumir um compromisso. Hoje, o negócio só vale 
se for validado em cartório, com firma reconhecida, carim-
bos e testemunhas. Tempos insólitos. Tempos estranhos. 
Tempos de incertezas. De muita conversa que se perde pelo 
excesso de expressões jogadas ao vento. Tempos em que até 
a morte se torna um ato banal. Hoje, morreram mil, ontem, 
800. Passamos o patamar de 20 milhões de contaminados. 
Antigamente era assim: fulano morreu. Morreu? Não diga. 
Era uma tristeza imensa com sentimento de dor e perda.

A Humanidade cumpre seu roteiro. Escritórios e fábricas 
trabalham arduamente, milhões entopem trens e ônibus 
para chegar ao trabalho, lugares de comer e beber, restau-
rantes e bares, ficam abarrotados, principalmente nesse 
ciclo de domínio da pandemia do coronavírus 19. Mas não 
há como negar que muitas coisas mudaram. E a miséria 
entra em novos habitats. Antes, referíamo-nos ao campo 
físico para tratar do feio, do bonito, do belo e do horrível. 
Hoje, a feiura assumiu novos contornos.

Sob o verso de Manuel Bandeira: “que importa a paisa-
gem, a Glória, a baía, a linha do horizonte? O que vejo é o 
beco”. 

GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR 
POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO

Assim como muitos jovens, Pezak pre-
cisou batalhar muito para chegar onde 
está. Hoje com 31 anos, e com uma carreira 
consolidada no ramo que gosta, não pode 
falar que foi assim no início. Precisou ir 
embora de Irati para começar na música. 
Esta área é pouco incentivada no municí-
pio. A cultura precisa ser mais valorizada, 
por todos, pois muitos idolatram os de fora, 
mas quando é daqui não priorizando. É 
preciso pensar nos nossos. 

Irati é uma terra de talentos. Há nomes 
consagrados em vários segmentos com a 
Denise Stoklos com o teatro essencial, e na 
música a banda Rádio Radar com o contrato 
nacional, Eduarda Barbosa com gravações 
internacionais e com músicos consagrados 
do sertanejo, Maestro Randon (in memo-
rian), e tantos outros que buscam um es-
paço nesta área. Paulinho Pezak está neste 
time, é o nome de Irati no estilo gaúcho. 

O criador do Santo Fole é sucesso na 
internet, e quem o conhece tece elogios 
ao rapaz que buscou um espaço na música 
gaúcha e conseguiu se consolidar, tocan-
do gaita e na criação de conteúdo para os 
gaiteiros. 

Ainda há muito projetos, um já em an-
damento que é um reality show, produzido 
em Irati, que traz várias apresentações 
gaúchas. Tem a banda que pretende lançar, 
e muito mais. O trabalho é reconhecido, é 
um grande profissional e merece o sucesso 
que faz. Com humor e dedicação, o Santo 
Fole se consagra em Irati e no Brasil. 
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"R$ 30 milhões"
O prefeito Derbli pre-

tende fazer investimen-
to pesado em pavimen-
tação e moradias

Investimentos
O prefeito Jorge Derbli esteve com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, em Guarapuava, 

onde tratou de várias obras que o Governo do Estado está destinando a Irati. Derbli apro-
veitou a oportunidade de pedir mais um investimento. Desta vez, foi a pavimentação de 
R$ 1 milhão no bairro Riozinho, um compromisso antigo de Derbli com a comunidade. 
Ainda, tratou com Guto da elevação do Corpo de Bombeiro e também da criação de um 
parque aquático em Guamirim. 

Investimento em 
Pavimentações 

O prefeito Jorge Derbli 
se reuniu com os 10 vere-
adores de Irati para apre-
sentar um novo projeto 
de pavimentação para o 
município de Irati. Derbli 
enviará a Câmara um PL 
pedindo autorização para 
fazer um financiamento 
junto à Caixa Econômica Fe-
deral através do FINISA de 
R$ 30 milhões. Deste valor, 
R$ 27 milhões serão inves-
tido em pavimentação e R$ 
3 milhões será destinados a 
construção de 100 casa para 
moradores de baixa renda. 
Além de defender o proje-
to, Derbli pediu para que 
os vereadores indicarem 
ruas a serem pavimentadas. 
Segundo o prefeito, os vere-
adores são o para-choques 
da administração e como 
os moradores vem até eles 
solicitar melhorias, nada 
mais justo que indiquem 
parte das ruas que devam 
receber a pavimentação. 

Benato com Guto
O prefeito Junior Benato de Inácio Martins esteve nesta 

quinta (14), em Guarapuava, reunido com o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, e também com o deputado Artagão Junior. 
Em sua lista de pedidos está as tratativas para destravar 
recursos do ICMS Ecológico que Inácio viu reduzir ao longo 
do tempo. Para melhor defesa, também esteve acompanha-
do do presidente da Câmara, Dimas Vier. 

Terreno para 
Habitação

O prefeito Lula Thomaz, 
que comemora a aprova-
ção de suas contas do TCE, 
comemorou a compra de 
mais um terreno para 
construção de casas popu-
lares em Teixeira Soares. 
Lula evidenciou o trabalho 
do secretário Levi,que fez 
as tratativas para a aquisi-
ção do terreno e o papel da 
vice-prefeita pela sensibi-
lidade que trata o assunto. 
Foram adquiridos 1,25 
alqueires em área próxima 
ao município. 

Reconhecimento
A população do Pinho de Baixo e das comunidades pró-

ximas tem reconhecido o trabalho que o deputado Evandro 
Roman tem feito pela comunidade. É de autoria do depu-
tado a emenda que propiciou a pavimentação da estrada 
que liga a Br 277 ao Pinho de Baixo, obra já concluída. O 
deputado ainda colocou mais duas emendas para que seja 
pavimentado o quadrilátero (ferradura) do Pinho, obra 
em execução e, ainda, além de incentivar o turismo rural, 
ele está empenhado em regularizar a documentação da 
“Cachoeira do Pinho”, para que se transfi ra ao município. 
Neste local, ele pretende destinar um investimento de R$ 3 
milhões para infraestrutura, além da ciclovia para ligar a 
comunidade a área urbana. Na foto, ele está com Gilberto 
Laroca, Tiago Zanlorenzi e Jaime Rossa. 

Contas 
Reprovadas

A administração, que 
marcou por recuperar Im-
bituva do caos fi nanceiro 
liderada pelo ex-prefeito 
Bertoldo Rover, está pas-
sando por uma situação 
que não esperava. Devido 
a erros básicos, teve dois 
anos de sua administração 
com contas reprovadas pelo 
TCE, 2014 e 2016. Os proces-
sos já estão na Câmara de 
Vereadores nas comissões 
para análise dos edis. Antes 
do julgamento, o prefeito 
terá a oportunidade de de-
fesa. Os pareceres mostram 
que não houve dolo aos 
cofres públicos. 

Por outro lado
Vejam as peças que 

a vida prega. Por outro 
lado, também está para 
apreciação dos vereadores 
as contas do ex-prefeito 
Zezo Pontarolo, que veio 
do tribunal ainda no ano 
de 2020 com parecer pela 
reprovação. As contas de 
Pontarolo são de 2010, 
ano em que teve parte do 
mandato gerido pelo filho 
Rubinho (presidente da 
Câmara na época) e parte 
por ele. A reprovação man-
tida pelo Tribunal de Con-
tas por empenhar valor 
maior que teria no caixa 
da prefeitura. Zezo já teve 
outro mandato reprovado 
também. 

Pedra Irregular
O prefeito Osnei Stadler vistoriou esta semana a conclu-

são de mais 10 km de pavimentação com pedra irregular 
no município. Desta vez, o trecho fi nalizado foi em Papan-
duva, uma obra em parceria com o governo Ratinho Junior 
e o secretário Sandro Alex da SEIL, que investiu mais de 
R$2.5 milhões na obra. 

Robótica
O colégio Cívico Militar 

Duque de Caxias será o 
palco da entrega dos kits 
de Robóticas que o Gover-
no do Estado está distri-
buindo nas escolas,com 
a finalidade de deixar os 
alunos antenados com a 
tecnologia. Ao todo, 257 
escolas do Paraná serão 
contempladas com 10 kits 
cada. O evento será às 16 
horas e possivelmente 
contará com a presença 
do chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, e deputados 
como o líder do governo 
Hussein Bakri. O gover-
nador Ratinho diz que 
“com as aulas de robótica, 
vamos preparar e aproxi-
mar os nossos jovens do 
futuro, deixá-los prontos 
para um futuro que terá a 
inovação como base”.

Estádio Novo
O prefeito Celso Ku-

baski contou com o apoio 
do deputado Aliel Ma-
chado para realizar um 
sonho antigo dos despor-
tistas de Imbituva. Com 
uma emenda de R$ 800 
mil e mais um investi-
mento de R$1,2 milhão 
será construído o pri-
meiro estádio municipal 
de Imbituva. Mas antes, 
Kubaski teve de colocar 
todo o empenho da pre-
feitura para regularizar 
a documentação do Clu-
be Atlético de Imbituva, 
para então, fazer uma 
desapropriação amigá-
vel. Isso porque a prefei-
tura só pode investir em 
bem próprio. Mas vale o 
esforço. A previsão é que 
a obra inicie em janeiro. 

Escritório em Dubai

O governador Ratinho 
Junior oficializou a insta-
lação de um escritório do 
Paraná em Dubai. O escri-
tório será dividido entre a 
INVEST PARANÁ e a FIEP. 
O espaço dá um caráter 
permanente à iniciativa do 
Governo e do setor empre-
sarial no estabelecimento 
de novas parcerias comer-
ciais com a região. De acor-
do com o governador, a 
estrutura funcionará como 
mais uma frente de atua-
ção para o fortalecimento 
das empresas paranaenses 
em nível internacional. Ele 
citou algumas áreas em 
que o Estado é destaque 
global: produção de ali-
mentos, tecnologia, indús-
tria automotiva, medicina 
e startups.

"Nunca tenha certeza de nada, porque 
a sabedoria começa com a dúvida".

SIGMUND FREUD
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Padre Wenceslau 
Szuniewicz, o Padre Doutor
* 28/12/1892            
+ 16/10/1963

HERCULANO BATISTA NETO E PADRE LOU-
RENÇO BIERNASKI 

Waclaw ou Wenceslau nas-
ceu na cidadezinha de Glen-
bokie, na diocese de Wilno, aos 
28 de dezembro de 1892. Seu 
pai, Romualdo Szuniewicz, 
era artesão e a mãe Paulina 
Cybulska, dona de casa. Para os 
estudos superiores, Wenceslau 
dirigiu-se para Moscou, onde 
frequentou as aulas na Facul-
dade de Medicina. Formou-se 
em 1917. Como era tempo de 
guerra, a I Guerra Mundial, 
ele foi convocado para servir 
o exército russo. No front de 
Minsk passou meio ano e, em 
seguida, em Tul e Voronec tra-
balhou nos hospitais militares 
e governamentais.

Sempre se apresentava 
como polonês e por ocasião da 
repatriação, conseguiu sem 
dificuldade o direito de re-
gressar à Polônia ressuscitada. 
Exerceu a sua missão nos hos-
pitais de Wilno e dava aulas na 
Universidade Stefan Batory, 
Departamento de Pediatria e 
de Oftalmologia.

Descobriu sua vocação vi-
centina ao perceber o trabalho 
devotado e desinteressado das 
Filhas da Caridade no hospital 
de Wilno. Deixou o hospital e 
a Universidade, e ingressou na 
Congregação da Missão, a 24 
de abril de 1927, em Stradom 
Cracóvia, sendo admitido no 
Seminário Interno. Foi no dia 
da Natividade de Nossa Se-
nhora, 8 de setembro de 1930, 
que ele recebeu a ordenação 
presbiteral. Destinado com o 
segundo grupo de missionários 
poloneses foi as missões na 
China em 1931.

Na China, recebeu o nome 
chinês “Suen Wei Jen”, que 
significa homem de barba 
prateada, devido à cor dos seus 
cabelos brancos. Isso era um 
título honroso, de respeito para 
com o doutor. Lá ele exerceu as 
funções de padre e doutor, com 
a missão, como ele dizia, “de 
tratar o espírito invisível e aju-
dar o povo a recuperar a vista 
e a saúde”. Fixou a residência 
em Shuntehfu, província de 
Hopeh, norte da China. Iniciou 
os trabalhos numa pequena 
clínica com 19 leitos. Shuntehfu 
era uma cidade com cerca de 80 
mil habitantes.

Com o tempo, o Pe. Szu-
niewicz construiu um hospital 
oftalmológico com 100 leitos, 
e 18 clínicas na província de 
Hopeh, distantes 30 a 70 quilô-
metros, aonde ele se dirigia de 
bicicleta. A sua atividade era 
muito intensa, realizando até 
35 cirurgias de olho por dia, in-
cluindo cerca de 800 extrações 
de catarata por ano. Anualmen-
te, examinava 145 mil pacientes 
com problemas de vista, sendo 
o tracoma a praga da China. 
Além desses pacientes com pro-
blemas visuais, ele não deixava 
de ocupar-se também com os 
cuidados médicos das crianças.

O seu trabalho não se limi-
tava apenas nesta província. O 

Delegado Apostólico Dom Za-
nin convidou o Pe. Szuniewicz 
para ir a Pequim e organizar o 
Departamento Oftalmológico 
da Universidade Católica e do 
seu Centro Hospitalar (1938).

Em 1936, o hospital de 
Shunteh recebeu a visita do 
Pe. Germain, SJ., Presidente da 
Universidade Aurora. No Bole-
tim da Universidade, este es-
creveu em seguida que “a fama 
do cientista polonês” alcançou 
todas as províncias do norte da 
China. Pacientes chegam de 
centenas de quilômetros para 
se tratar com ele. 

Com a chegada e ocupação 
dos exércitos comunistas, a 
missão foi fechada pelas novas 
autoridades e Dr. Szuniewicz 
continuou ainda os seus tra-
balhos médicos em outros lu-
gares. Aconselhado pelo Bispo, 
decidiu então ir aos Estados 
Unidos a fi m de aperfeiçoar-
-se ainda mais na tecnologia 
oftalmológica e a 6 de fevereiro 
de 1949 recebeu o visto ameri-
cano.

Nos Estados Unidos, inicial-
mente o Pe. Szuniewicz esteve 
em Derby, em seguida, no mês 
de outubro de 1949 mudou-se 
para New Haven, por ser mais 
próximo da Universidade de 
Yale. Residia com os co-irmãos 
em New Haven e fazia as suas 
pesquisas nos Laboratórios 
da Universidade. Ele proferia 
também palestras sobre as suas 
experiências oftalmológicas 
na China. O seu supervisor 
científi co foi Francis Paul Guida 
(1909-1981). As suas experiên-
cias e dois manuscritos prepa-
rados para a publicação, um 
em janeiro de 1952 e outro, em 
setembro de 1954, por razões 
desconhecidas nunca foram 
publicadas.

No entanto, os seus esforços 
e pesquisas foram relembradas, 
graças ao Prof. Dr. Rocko M. 
Fasanella, M. D. oftalmologista 
de New Haven. Dr. Fasanella 
escreveu que “o Pe. Szuniewi-
cz era uma das pessoas mais 
admiráveis que encontrei. Era 

um santo em vida. O seu co-
nhecimento médico era muito 
moderno apesar de estar longe 
das instituições durante anos. 
Os seus estudos de laboratório 
sobre a cirurgia da córnea de 
1951 nunca foram publicados, 
no entanto foram apresentadas 
dissertações públicas. Esses es-
tudos foram repetidos indepen-
dentemente na Europa em 1976 
e avaliados em 100% corretos. 
Ele foi um excelente professor 
em todos os sentidos”.

Segundo Dr. Fasanella, “o 
Pe. Szuniewicz foi um mé-
dico qualificado com vasta 
experiência em oftalmologia e 
grande pesquisador no campo 
da cirurgia da córnea. O con-
ceito da correção cirúrgica do 
astigmatismo da córnea, o Pe. 
Szuniewicz provavelmente co-
meçou em Shuntehfu, no ano 
de 1946, época em que ele não 
tinha acesso com a literatura 
oftalmológica, durante 21 anos. 
Pensamos que é a coisa certa 
afi rmar que as suas idéias eram 
originais e apareceram inde-
pendentemente e, que as suas 
pesquisas não eram simples-
mente um trabalho repetido 
feito por outros”.

Ainda nos Estados Unidos, 
recebeu a proposta do governo 
americano de se naturalizar. 
Preferiu vir para o Brasil. Per-
maneceu um mês em Curitiba, 
estudando o português e logo 
foi destinado para Mafra. Em 
1956, foi transferido para Irati, 
Paróquia São Miguel, onde era 
pároco superior o Pe. Sigismun-
do Piotrowski. Este deixou-lhe 
a liberdade de atuar na sua 
missão sacerdotal e profi ssão 
de médico. Travou conheci-
mento e grande amizade com 
os médicos. Promoveu encon-
tros e reuniões com os mesmos 
visando um melhor aparelha-
mento do hospital. Fundou um 
ambulatório médico no bairro 
Rio Bonito, o mais populoso e 
mais pobre da cidade. Conse-
guiu a colaboração de alguns 
médicos, no sentido de dar uma 
maior assistência médica aos 

pobres. Tornou-se capelão do 
hospital dirigido pelas Filhas da 
Caridade e procurou orientar os 
enfermeiros na sua profi ssão. 
Prestava serviço espiritual aos 
doentes, enfermeiros e médi-
cos. Fazia cirurgias principal-
mente na sua especialidade 
em oftalmologia, e em outras 
intervenções cirúrgicas como 
médico assistente.

Amava e admirava muito 
os jovens. Por isso, deu vida 
nova às associações existentes e 
fundou novas, visando sempre 
a promoção humana integral. 
O povo o chamava e até hoje o 
chama de Padre Doutor. 

Idealizou um movimento 
com o nome de “Associação dos 
Pais Cristãos”, que seria como 
que a coluna vertebral de toda 
a sua atividade e como a sua úl-
tima obra prima que persistirá 
por anos afora. A Associação 
desenvolveu-se rapidamente 
e conseguiu a declaração de 
“Benemérita Associação de 
Utilidade Pública Municipal”.

Entre as obras da Associação 
merece destaque o ambulatório 
médico e dispensário do Rio 
Bonito e a Biblioteca Volante 
Coletiva. A Biblioteca chegou 
a contar com cerca de 17 mil 
volumes.

Tendo dominado bem a 
língua portuguesa, Pe. Szu-
niewicz coloca os seus talentos e 
colaborou com artigos de fundo 
pedagógico e religioso no jornal 
local “O Debate”. Publicou, fre-
quentemente, folhetos popula-
res com o intuito de orientar e 
esclarecer os leitores a respeito 
dos problemas religiosos e 
morais. Movimenta também 
os jovens com apresentação de 
peças teatrais.

Conhecendo a língua in-
glesa, entra em contato com a 
Caritas dos E.U. e traz benefí-
cios em alimentos, remédios 
e roupa tanto para Associação 
dos Pais Cristãos, como para o 
Hospital de Caridade e para os 
pobres dos bairros.

Como podemos ver, o Pe. 
Wenceslau foi um homem de 
uma intensa atividade médi-
co-pastoral e incansável na sua 
doação pelos outros; homem 
de grandes talentos naturais 
e desenvolvidos graças à sua 

persistência, de uma retidão 
sem precedentes, coroado 
de humildade e simplicidade 
verdadeiramente evangélicas 
e vicentinas. Deixou na China 
uma obra incalculável de mé-
ritos como sacerdote e como 
médico, além da organização 
de alguns hospitais e dispen-
sários, preparou chinesas para 
assumir e continuar esta obra 
de benefi cência para os pobres 
necessitados.

Sempre muito atencioso 
e delicado, atraía a atenção, a 
confi ança e amizade de todos, 
tanto adultos como jovens 
e crianças, tanto dos pobres 
como dos ricos.

No mês de outubro, sen-
tindo-se um pouco mais fraco 
e indisposto, apesar de tomar 
algumas providências, eis que 
no dia 16 de outubro de 1963, 
‘de manhã cedo’, em que cos-
tumava celebrar a Missa, um 
ataque cardíaco o vitimou

A notícia se espalhou de 
repente por toda a cidade, 
com choro e constrangimento 
principalmente da parte dos 
pobres que perdiam o seu pai e 
benfeitor. Centenas e milhares 
de pessoas, tomando conheci-
mento, queriam prestar a sua 
última homenagem pelo bem 
recebido durante a sua vida. 

Em 2019, um livro de sua 
biografi a foi lançado por Her-
culano Batista Neto intitulado 
“O Genial Padre Doutor”. Nes-
te mesmo ano o governo po-
lonês fez uma Condecoração 
Póstuma ao Padre Wenceslau 
concedendo-lhe a Medalha 
da República da Polônia. Na  
sequência dos eventos mais 
dados foram coletados para 
que o processo pedindo sua 
beatifi cação pudesse chegar a 
Roma. A comunidade católica 
aguarda com esperança que 
que ele seja elevado à santi-
ficação.  Neste ano de 2021, 
o padre Lourenço Biernaski 
também publicou livro sobre 
o Padre Wenceslau intitulado 
“Wenceslau Szuniewicz, Mé-
dico e Padre e Sua Aventura 
Humano-Missionária”. Por 
tudo isso e por sua geniali-
dade, a admiração pela sua 
biografi a o faz tão querido e 
respeitado.
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(IN MEMORIAN)

Padre Wesceslau chegou na cidade de Irati no ano de 1956
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UMA MENSAGEM  FRANCISCANA PARA VOCE 
       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! Diante da 
vida de São Francisco de 
Assis, fundador de toda Or-
dem Franciscana, fazemos 
sempre uma refl exão sobre 
nossa vida, nossa vocação e 
missão. Neste ano de 2021, 
celebramos o 8º centenário 
do carisma franciscano da 
memória da nossa Regra e 
Vida deixada por São Fran-
cisco de Assis nos seus Es-
critos. Em Irati celebramos 
com alegria datas jubilares 
importantes. 0s 100 anos 
de presença dos freis capu-
chinhos em nossa cidade, 
90 anos de paroquia Nossa 
Senhora da Luz, 40 anos da 
capela são Francisco, 37 anos 
da OFS e os 25 anos do teatro 
da paixão de Cristo. É um 
tempo especial de alegria e 
vivência para toda a Frater-

Caríssimos! Diante da nidade Franciscana de Irati. 
É um momento especial para 
refl etirmos sobre a forte ne-
cessidade de discernimento 
diante do chamado do Senhor 
Jesus para São Francisco. E 
Francisco pergunta ao Se-
nhor: Senhor que queres que 
eu faça? E nós perguntamos 
o que devemos fazer? Entre 
as diversas respostas que esse 
discernimento dá à toda Or-
dem, como um renovado pro-
jeto de vida, devemos traduzir 
em obras santas aquilo que as-
sumimos na escuta orante do 
Evangelho de Cristo. É preciso 
viver o Evangelho com paixão, 
como Francisco o fez. É preci-
so nos encontrar e converter 
diante da oração, devoção e 
sobre a nossa vida em frater-
nidade. Francisco na decidida 
opção pela minoridade, é 

determinante a descoberta 
que Jesus é o Deus que se faz 
menor. Pela encarnação, o 
Senhor e Criador de todas 
as coisas, o onipotente, opta 
pela condição mais humilde, 
mais pobre. A minoridade é o 
traço de Deus que Francisco 
capta de seu conhecimento de 
Jesus, para ele, do nascimento 
à cruz, tudo fala da pobreza e 
da humildade de Cristo. Outro 
nome da minoridade é a po-
breza, ela é entendida como 
viver sem nada; mas não se 
pode viver sem nada, somente 
os anjos vivem sem nada dizia 
Francisco de Assis. A nós se 
pede que vivamos sem nada 
de próprio. Francisco opta 
pela pobreza, para si e para 
seus frades, não para remar 
contra a corrente numa socie-
dade que busca o bem-estar 

a qualquer preço, mas para 
imitar o Cristo pobre. Da po-
breza deriva: um estilo de vida 
simples, a recusa ao uso do 
dinheiro, que era expressão 
de riqueza reservada a pou-
cos, a graça do trabalho com 
as mãos próprias e a alegria 
de mendigar, para depender 
da generosidade dos outros. 
Para nós franciscanos secu-
lares o conceito de pobreza 
é entendido como solidarie-
dade e gratuidade. Francisco 
nos ensina a viver a pobreza 
assumindo a solidariedade 
como forma habitual de par-
tilha com os seus irmãos. É 
importante refletirmos em 
fraternidade, para que no 
dia a dia de nossa vida, pos-
samos   reviver as formas de 
partilha e de solidariedade, 
pois estas   expressam a von-

tade de renovar no tocante 
à minoridade. Mas não po-
demos esquecer que esta 
nossa forma de vida secular 
é conseqüência da opção por 
Cristo, ideal de vida de todo 
franciscano secular que vive 
em fraternidade, afi nal, é o 
amor de Cristo que nos leva 
a sermos menores, pobres 
e solidários. Peçamos a São 
Francisco que nos ensine 
cada vez mais e melhor, ser-
mos profetas destemidos 
em favor da vida, olhando 
para o presente com um 
horizonte de esperança. 
Que ele nos inspire a pra-
ticar a solidariedade, a ser 
fermento, sal e luz diante 
dos inúmeros desafios e 
problemas que precisamos 
acolher no dia a dia da vida. 
Paz e Bem!

KAUANA NEITZEL

O município de Inácio 
Martins recebeu o mon-
tante de R$ 10 milhões 
do Governo Federal, pelo 
recurso do Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento), para a 
pavimentação dos bairros 
Curtume, Cohapar I (Vila 
Nova), Cohapar II, Vila Ja-
vaski, Vila Nossa Senhora 
de Fatima, entre outros. 
A cidade tem hoje,  no 
quadro urbano, em torno 
de 60% de pavimentação, 
com o novo investimento 
vai chegar próximo dos 
95%.

O Governo Federal tem 
sobre as instituições fi-
nanceiras, e a Caixa Eco-
nômica é uma delas, pro-
gramas que dão incentivo 
a  estrutura dos muni-
cípios, entre eles têm o 
Finisa, que trata de uma 
capacidade de investi-
mento. O município não 
consegue guardar recurso 
financeiro no montante 
de R$ 10 milhões, mas ao 
longo do tempo consegue 
pagar esse investimento. 
É através dessa institui-
ção financeira que Inácio 
Martins se habilitou, por 
ser conceituado nos paga-
mentos e ter, assim, uma 
garantia que irá pagar o 
empréstimo. 

OBRAS

Inácio Martins recebe R$ 10 milhões 
para pavimentação de bairros
O objetivo é asfaltar 
95% da área urbana 
do município 

Este investimento vem 
de encontro como o tra-
balho que foi realizado 
na Vila São Roque, a re-
estruturação com rede de 
saneamento, drenagem, 
acessibilidade, calçada, 
paisagismo, sinalização, 
pavimentação e regulari-
zação fundiária, dando a 
oportunidade de realizar 
esta infraestrutura em 
outros bairros. 

“O Projeto do Finisa é 
bastante flexível. É apro-
vado com a nossa equipe 
de engenharia e pelos téc-
nicos da Caixa Econômica 
que realizam a vistoria, 
conforme a aplicação do 
investimento nos bair-
ros. Vamos aprovando os 
projetos e já pedindo o 
desembolso do recurso.

Gradativamente vamos 
realizando os projetos, 
l icitando e começando 
as obras em outros bair-
ros”, explica o Prefeito 
de Inácio Martins, Junior 
Benato. 

Ele falou sobre as expec-
tativas para os próximos 
anos do mandato.“Quando 
uma gestão começa sem-
pre tem metas a serem 
atingidas e uma delas é 
asfaltar ou levar infraes-
trutura para os bairros. O 
objetivo é tentar atingir 
100% de pavimentação 
urbana neste mandato”, 
conclui. 

Existem outros recur-
s o s  d e  p av i m e n t a ç ã o , 
além do Finisa, que será 
i m p l a n t a d o  n a  c i d a d e 
através da Secretaria de 

Infraestrutura e Logística, 
com o secretário Sandro 
Alex. Foi realizado o pro-
jeto que faz a ligação do 

Centro a Vila São Roque, 
passando pelo Eco Par-
que Terra dos Pinheirais, 
Centro de Eventos e o CTG, 
todo este entorno será 
contemplado. “Um inves-
timento de mais de R$ 2 
milhões que será próximo 
de um km de pavimenta-
ção. O projeto está em fase 
de assinatura do convé-
nio, posteriormente vai 
para o processo licitatório 
ainda este mês e provavel-
mente, no próximo mês 
terá o início das obras. 
Serão cerca de 90 dias 
de execução”, comunica 
Junior Benato.

O Centro da cidade tem 
algumas vias que são pa-
vimentadas com material 
primário, que são pedras 
irregulares, existe tam-
bém projetos de recapea-
mento, que prevê recursos 
através da Secretaria de 
Infraestrutura. 

O bairro Cohapar I é o primeiro beneficiado pelo projeto Finisa, em Inácio Martins
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Desenvolver ações que busquem novas oportunidades de negócios para o setor in-
dustrial paranaense é uma das prioridades da atuação da Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep). Na última semana, integrando a comitiva estadual que esteve nos Emira-
dos Árabes para promover o Paraná na Expo Dubai 2020, a entidade fi rmou importantes 
acordos para aproximar ainda mais as indústrias de potenciais parceiros estrangeiros.

Duranteo Paraná Business Experience, evento paralelo que apresentou a economia 
estadual a investidores, foi assinado um acordo de cooperação entre a Fiep e a Câmara 
de Comércio Árabe-Brasileira (CCAB). A integração tem o objetivo de identifi car oportu-
nidades para alavancar o comércio e os investimentos em parceria.“A Fiep busca sempre 
parcerias que gerem ações concretas”, afi rmou o presidente da entidade, Carlos Valter 
Martins Pedro. “A partir de agora, vamos dar sequência a este trabalho identifi cando as 
possibilidades de negócios entre empresas paranaenses e dos países árabes”, completou.

Também dentro dessa parceria, foi anunciada a abertura de um escritório conjunto 
da Invest Paraná, agência de promoção comercial do governo do Estado, e da Fiep em 
Dubai. A ideia é que um representante do Estado trabalhe para dar apoio a empresas 
paranaenses que queiram fortalecer suas relações comerciais na região. Tanto o acordo 
quanto a instalação do escritório são ações sem custos adicionais para a Fiep.

Rodadas de negócios – Ainda na programação do Paraná Business Experience, foram 
realizados painéis sobre setores estratégicos da economia paranaense. O presidente da 
Fiep foi o responsável por uma palestra sobre a indústria automotiva do Estado. Também 
foram promovidas rodadas de negócios entre empresas do Paraná e de países árabes.

Além disso, o Paraná BX disponibilizou um marketplace para que investidores es-
trangeiros possam conhecer mais sobre empresas e entidades paranaenses. O Sistema 
Fiep faz parte da ferramenta, apresentando sua atuação e os serviços que oferta ao setor 
industrial. O conteúdo está disponível em paranabx.com.br.

Acordo vai ampliar oportunidades de negócios
 para a indústria do Paraná

O presidente da Fiep, Carlos Valter, assina o termo de cooperação com a CCAB
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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

O município de Pruden-
tópolis está na fase final de 
construção do Condomínio 
do Idoso, o segundo a ser con-
cluído no Paraná, e já está 
selecionando quem vai morar 
no local. Serão 40 famílias be-
nefi ciadas que poderão parti-
cipar de atividades recreativas 
como aulas de educação física, 
cuidados com horta, e terão 
atendimento médico no local. 

O prefeito de Prudentópo-
lis, Osnei Stadler, comenta que 
a cidade tem muitos cadastros 
que envolvem moradias e o 
Condomínio do Idoso veio 
em boa hora, atendendo uma 
classe de mais idade, pessoas 
acima de 60 anos. No ano 
passado, foi iniciado o projeto 
do condomínio junto com o 
governo do estadual e o gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior, onde foi trabalhado  
em parceria com a empreitei-
ra que desenvolveu o trabalho. 
“Hoje,  estamos com 95% desse 
projeto concluído, inclusive a 
obra de pavimentação, que é 
por conta do município, está 
sendo terminada. Provavel-
mente nos próximos dias con-
sigamos fazer a inauguração, 
com o pessoal da Cohapar, 
por ser um projeto conjunto”, 
informa o prefeito.

Para a seleção foi realizada 
uma hierarquização pela equi-
pe técnica da Cohapar que 
chamou os selecionados para 
serem informados quanto a 
documentação necessária e 
foi explicado todo o funcio-

INFRAESTRUTURA 

Condomínio do Idoso está com 95% 
da obra concluída em Prudentópolis
A expectativa é que 
seja inaugurado até 
dezembro

namento do condomínio. 
As pessoas selecionadas vão 
pagar um aluguel solidário 
para usufruir da estrutura, 
que é cerca de 15% do salário 
mínimo. O período de perma-
nência é até o fi nal da vida ou 
enquanto o idoso decidir fi car 
no projeto. Assim, o cadastro 
continua aberto para que te-
nha a rotatividade conforme 
vão abrindo as vagas. 

O espaço conta com di-
versas salas para que sejam 
desenvolvidas atividades, com 
biblioteca, espaço de lazer com 
churrasqueira, ambulatório, 
academia, entre outras coi-
sas. “Estamos organizando 
uma equipe e o calendário de 
atividades em que não apenas 
a Assistência Social estará atu-
ando, mas também o pessoal 
do Esporte, Saúde, aqueles 
que possam, de uma maneira, 
contribuir para que este idoso 
tenha atividades pertinente a 
sua idade. Que possam intera-
gir participando e fazendo a 
diferença através das ofi cinas 
que serão ofertadas no condo-
mínio”, explica Elisio Bosak, 
que trabalha como assistente 
social.

 “O condomínio do idoso 

está sendo preparado com 
muito carinho pelo Governo 
do Estado e a equipe da gestão 
municipal. Agora, as calçadas 
estão sendo concluídas, a 
parte de instalação elétrica, 
as casas estão praticamente 
todas com a pintura já feita, 
estamos na fase de acaba-
mento. Acreditamos que até o 
fi nal do ano já teremos a inau-
guração”, disse a diretora do 

departamento de habitação, 
Jane Diniz Poli. 

A aposentada Eudira More-
no Beledele conta que fi cou en-
tusiasmada quando recebeu 
a notícia que foi selecionada 
para participar do projeto. 
“Quando recebi o telefonema 
fi que muito feliz em saber que 
vou ter a minha casa própria. 
Eu penso que vai ser todas as 
pessoas mais ou menos da 

mesma idade, vai ter o lazer 
que é importante, pois acho 
que já trabalhei bastante na 
vida. Acredito que lá tenha 
tudo o que é necessário para 
a gente ter uma vida feliz”, 
concluiu. 

A expectativa é grande, 
sobre tudo, da parte dos ido-
sos, acredita Elisio. “Acom-
panho os idosos no serviço de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos e vejo que este 
projeto é sonhado por tan-
tas pessoas que precisam 
de uma moradia digna, de 
uma infraestrutura que esse 
condomínio oferece”, exem-
plifi ca. 

O mestre geral de obras, 
Dejalma Alves de Oliveira, 
relata que a obra está quase 
fi nalizada e dentro do prazo. 
“Sinto-me honrado em poder 
participar de uma obra a qual 
eu já me encaixo, por ser ido-
so, e construindo para outros 
idosos”, fi nalizou.
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O local conta com área de lazer para atividade física

Os selecionados para morar no Condomínio do Idoso vão pagar um aluguel solidário
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REDAÇÃO

Teixeira Soares é um dos 
municípios que estão parti-
cipando da Campanha Na-
cional de Multivacinação, de 
2021, que iniciou no dia 1º de 
outubro e terminará no dia 
29. No sábado (16), será reali-
zado o “Dia D”, ou seja, data de 
mobilização e divulgação da 
campanha na cidade. A ação 
tem como objetivo atualizar 
a caderneta de vacinas, pro-
teger a população e ampliar 
a cobertura vacinal. 

As vacinas estarão dis-
poníveis em quatro postos 
de Teixeira Soares, são eles: 
Clínica da Mulher, Unidade 
Antônio Pires Pedroso, Uni-
dade de Saúde do Guaraúna 
e Unidade do Rio da Areia de 
Cima, que atendem das 9h às 

COBERTURA VACINAL

Teixeira Soares realizará 
campanha de multivacinação
O propósito da ação 
é a atualização da 
caderneta de vacinas 
da população

16h30. No “Dia D” acontece a 
vacinação para todas as ida-
des, exceto a vacina contra a 
Covid-19.

O prefeito de Teixeira So-
ares, Lula Thomaz, pede à 
população para comparecer 
no dia da ação. “Durante o 
período de pandemia, pedi-
mos a população para que 
ficasse o máximo em casa e 
não usasse tanto o sistema de 
saúde devido a possibilidade 
de contaminação contra a 
Covid-19. Porém, neste mo-
mento, quase todos estão va-
cinados, então, pedimos para 
que seja atualizado a carteiri-
nha para que outras doenças 
sejam evitadas. Quem ama 
previne, então vamos neste 
sábado atualizar as vacinas. 
Vamos para frente que é para 
frente que se anda”. O prefei-
to ainda finalizou agradecen-
do a toda a equipe de saúde do 
município.

Amauri Klossowski, secre-
tário de Saúde de Teixeira, 
comenta que “serão abertas 
todas as unidades para fazer 

essa revisão nas carteirinhas 
de vacinação que tem uma 
grande importância para 
garantir que a nossa popu-
lação teixeirasoarense esteja 
protegida de outras doenças 
para além da Covid”. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, diversos tipos de vaci-
nas estarão disponíveis para 
menores de 15 anos em postos 
de imunização em todo o país. 
Dentre as vacinas que esta-
rão disponíveis estão: DTPA, 
VIP, VOP, Varicela, Rotavírus, 
HPV, Pneumo 13, Meningite, 
DTP, Febre Amarela, Hepatite 
A e B, Penta, Tríplice Viral.
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ESTHER KREMER

Em parceria com o Ser-
viço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), a 
Secretaria de Agricultura 
de Fernandes Pinheiro re-
alizou nas comunidades 
de Bituva dos Saruvas, Bi-
tuva dos Lúcios e Bituva 
dos Macahados o curso de 
Agricultura Orgânica, que 
contou com agricultores 
das comunidades locais 
e vizinhas. Na ocasião, a 
prefeita Cleonice Schuck e 
o secretário de Agricultu-
ra, Pedro Serra, estiveram 
presentes. 

O evento foi realizado 
em três dias, com o objetivo 
de adquirir conhecimento 
sobre a plantação orgânica 
e trocar experiências entre 
os agricultores. Os cursos 
vão acontecer durante todo 

FERNANDES PINHEIRO 

Secretaria de Agricultura oferta 
curso para produtores rurais
Os cursos foram 
realizados em 
diversas comunidades 
do município

o ano e também no próximo 
ano, com diversas temáticas 
que possam incentivar o 
plantio com qualidade.

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
comentou sobre a impor-
tância da temática apre-
sentada no curso e enfati-
zou seu contentamento em 
poder realizar novamente 
estes encontros. “Fico muito 
contente em podermos es-
tar nos reunindo novamen-
te, esta troca de experiência 

é muito importante. Ca-
pacitando os agricultores, 
trazemos para o prato das 
nossas crianças alimentos 
saudáveis e de extrema qua-
lidade”, disse. A prefeita tam-
bém agradeceu a parceria do 
Senar com o município.

Segundo o secretário de 
Agricultura, Pedro Serra, 
as comunidades que parti-
ciparam do evento ficaram 
satisfeitas com a qualidade 
e com o profissionalismo 
apresentado pelo Senar. “Isto 

é bom porque incentiva o 
pessoal que já está plantan-
do, também provoca outras 
pessoas a começar o plantio 
e acredito que o mais impor-
tante disso tudo é, sem dúvi-
das, a melhoria na qualidade 
de vida”, disse. 

Serra explica que existe 
um projeto no município 
para que no ano de 2024 toda 
a merenda escolar seja or-
gânica. Atualmente, grande 
parte dos alimentos que vão 
para as escolas são produzi-
dos de forma saudável, por 
causa deste motivo, a Prefei-
tura incentiva o produtor a 
continuar com este modelo 
de plantação. Outro projeto, 
também comentado pelo se-
cretário, é a criação de uma 
feira de produtos orgânicos 
que ficará localizada no Par-
que da Prainha e também no 
Angaí.

“Estamos fazendo o pos-
sível para que o pessoal per-
ceba a importância destes 
alimentos saudáveis, temos 
vários projetos e que podem 
se concretizar se continu-
armos desta forma”, disse o 
secretário.

“Capacitando os agricultores, trazemos 
para o prato das nossas crianças alimen-
tos saudáveis e de extrema qualidade” 

 CLEONICE SCHUCK
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O curso de Agricultura Orgânica aconteceu em Bituva dos Saruvas, Bituva dos Lúcios e Bituva dos Macahados

"Pedimos para que 
seja atualizado as 
carteirinhas para que 
outras doenças sejam 
evitadas. Quem ama 
previne, então vamos 
neste sábado atuali-
zar as vacinas"

LULA THOMAZ
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A perda de olfato é um 
dos sintomas mais ca-
racterísticos da conta-
minação pelo novo coro-
navírus (Sars-CoV-2). E, 
diferentemente do que se 
vê em outras enfermida-
des respiratórias (rinite, 
sinusite, resfresfriados), 
na Covid-19 essa falha 
ocorre de forma abrupta 
e intensa.

O otorrinolaringologis-
ta Dr. Bruno L. Alencar, 
explica que a causa ainda 
não está totalmente clara, 
assim como muita coisa 
que envolve a Covid-19, 
já que a doença é nova e 
complexa. Segundo ele, 
já é possível afirmar que 
o coronavírus afeta as 
células responsáveis pelo 
olfato e pelo paladar. 

Esse impacto culmina 
não apenas no sumiço to-
tal ou parcial da capacida-
de olfativa, mas também 
na dificuldade em distin-
guir corretamente os odo-
res, levando o portador a 
sentir cheiros inexistentes 
naquele momento, como o 
de fumaça. “Isso demons-
tra que as células olfativas 
não estão funcionando 
corretamente”, raciocina 
o médico. 

COVID-19

Entenda por que a perda de olfato 
e paladar acontece e como tratar
Um dos sintomas 
da infecção pelo 
coronavírus, a perda 
de olfato pode 
persistir mesmo 
após a cura da 
doença. Entenda os 
motivos e como é 
tratada

Uma pesquisa reali-
zada pela Universidade 
Harvard, nos Estados Uni-
dos, com camundongos, 
primatas não humanos e 
pessoas, já trouxe indícios 
de como esse mecanismo 
se dá na prática. 

Assim como a maioria 
dos sintomas, a perda de 
olfato costuma se resolver 
um tempo depois que o pa-
ciente se cura. No entanto, 
parte dos infectados per-
manece por um período 
maior sem esse sentido, 
o que gera bastante incô-
modo. 

O TRATAMENTO 
PARA A PERDA DE 

OLFATO
O s  i n f e c t a d o s  p e l o 

Sars-CoV-2 que deixam 
de sentir cheiros são tra-
tados por otorrinolaringo-
logistas com um protocolo 

usado mundialmente em 
qualquer caso, indepen-
dentemente do diagnós-
tico de Covid-19. 

Se o problema persistir, 
que é o que tem ocorrido 
com parte dos portadores 
do coronavírus, é possível 
indicar uma terapia tam-
bém realizada no mundo 
todo, conhecida como trei-
namento olfatório 

A ideia dessa “reabili-
tação” é estimular várias 
regiões do nervo olfatório. 
Funciona assim: o pacien-
te leva para casa recipien-
tes com certos ingredien-
tes dentro, como hortelã.  
Ele não consegue enxergar 
o conteúdo, apenas sen-
tir o aroma. Todo dia ele 
precisa cheirar os frascos 
por 10 segundos e tentar 
identificar o que tem ali, 
a resposta fica embaixo do 

pote. Se o indivíduo não 
acertar a identificação, 
segue com o treinamento 
duas vezes ao dia. 

Se algum dos cheiros 
for reconhecido (mesmo 
que de forma leve, como 
se estivesse bem distan-
te), o médico conta que 
o paciente também deve 

continuar focado no trei-
no porque é isso que fará 
seu olfato evoluir.  

Se o sentido não retor-
nar corretamente ou não 
evoluir como o esperado, 
os especialistas lançam 
mão de remédios para 
auxiliar na recuperação. 

O tratamento pode ser 
realizado normalmente 
em casa, desde que haja 
acompanhamento.  Ele 
não requer internação ou 
isolamento. Mas, sem au-
xílio médico, não é possí-
vel identificar quais per-
cepções foram afetadas 
e em quais intensidades. 
O QUÃO COMUM É A 
PERDA DE OLFATO 

NA INFECÇÃO PELO 
CORONAVÍRUS? 

O médico relata que 
a s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e 
a incidência divergem. 
Os dados divulgados em 
agosto do Estudo de Evo-
lução da Prevalência de 
Infecção por Covid-19 no 
Brasil  (Epicovid19-BR), 
conduzido pela Univer-
sidade Federal de Pelotas 
(Ufpel), mostrou que 57% 
dos infectados relataram 
alteração na capacidade 
de sentir cheiros e gostos. 
Até aquele momento, os 
cientistas haviam entre-
vistado quase 90 mil pes-
soas pelo Brasil. 
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A perda de olfato e paladar é um sintoma muito característico do novo coronavírus
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REDAÇÃO

O município  de  Im-
bituva, no próximo ano, 
ganhará um estádio de 
futebol. O campo ocupará 
o espaço do Clube Atlé-
tico Imbituvense (CAI) 
e terá como objetivo se-
diar jogos a nível amador 
e profissional, além de 
oportunizar um espaço de 
lazer para a população. No 
momento, o projeto está 
sendo avaliado pela Caixa 
Econômica Federal. 

De acordo com o pre-
feito de Imbituva, Celso 
Kubaski, parte dos recur-
sos para fazer as obras do 
estádio vem do deputado 
federal Aliel Machado, o 
qual assegurou R$800 mil 
de emenda individual. O 
restante será recurso pró-
prio do município. Ao todo, 
o investimento fica na casa 
dos R$ 2 MI. A expectativa é 
que a obra inicie em janei-
ro de 2022,  com prazo de 

ESPORTE

Imbituva ganhará estádio municipal 
de futebol no valor de R$ 2 milhões
O objetivo das 
obras é poder 
sediar tanto jogos 
amadores quanto 
profissionais

10 meses para a conclusão.
O projeto do novo es-

tádio terá arquibancada 
coberta, vestiários para ár-
bitros, visitantes e equipes 
locais, lanchonete, bancos 
de reservas, iluminação, 
novos alambrados e tudo 
com acessibilidade e mu-
dança completa na estru-
tura. Segundo Kubaski, 
“esse é um anseio para os 
praticantes do esporte, é 
imensurável para a popu-

lação de Imbituva”. 
Até então,  em Imbi-

tuva há o campo do Clu-
be Atlético Imbituvense, 
mas este era um clube 
privado. Então, o muni-
cípio fez um acordo com 
a diretoria e associados, 
a t r av é s  d e  u m a  d e s a -
propriação amigável. “A 
sede do CAI será demo-
l ida e  o  município  irá 
repassar recursos para 
que seja feita uma nova 

sede dentro do próprio 
espaço,  para manter a 
t r a d i ç ã o  e  o  n o m e  d o 
Clube vivo e para que os 
sócios também tenham 
a possibilidade de usu-
fruir”, explica o prefeito.  

A  e q u i p e  d a  P r e f e i -
tura está regularizando 
a situação do Clube. Foi 
recomposta a diretoria 
anterior e atualizado o 
CNPJ. Segundo Kubaski, 
tudo foi feito dentro da 

legalidade.  “Tudo está 
tramitando no cartório, 
foi aberta a matrícula no 
nome do município para 
que o investimento possa 
ser feito, já que a prefei-
tura não pode fazer nada 
em área particular”. 

O prefeito aponta que 
o sonho da maioria dos 
atletas imbituvenses é 
ter um segmento espor-
tivo e este também é um 
sonho pessoal ,  porque 
na primeira gestão não 
h av i a m  r e c u r s o s  s u f i -
cientes para um estádio 
municipal, mas esse era 
um compromisso de cam-
panha desde 2004 que 
agora será realizado.

K u b a s k i  a f i r m a  t e r 
sonhos de trazer jogos 
da terceira divisão para 
Imbituva, e também da 
segunda do paranaense, 
já que o campo tem ta-
manhos o que permite 
receber jogos oficiais. O 
prefeito destaca, que atu-
almente, o Clube não tem 
condição de receber nem 
um amistoso. Mas depois 
das obras, o campo será 
u s u f r u í d o  p o r  m u i t o s 
anos e que, além dos jo-
gos, também almeja-se 
que o espaço sirva para 
escolinhas de futebol.

O novo estádio ocupará o espaço do Clube Atlético Imbituvense (CAI), a partir do ano que vem 

REDAÇÃO

Neste mês, o deputado 
federal Toninho Wands-
cheer confirmou recur-
sos para aquisição de dois 
ônibus para a Secretaria 
de Educação, Cultura e 
Esportes do município de 
Guamiranga. Os recursos 
atendem ao pedido do Di-
retor de Esportes, Osmar 
Schmitt (Neco). A aquisição 
dos veículos tem como ob-
jetivo auxiliar nos serviços 
prestados na Secretaria.

O prefeito de Guamiran-
ga, Marcelo Leite, esteve em 
Curitiba para agradecer ao 
deputado pelos recursos. 
De acordo com ele, cada 
ônibus possui 59 e 44 luga-
res e tem os valores entre 
R$500 mil e R$300 mil para 
licitação. Leite aponta que 
esses dois ônibus vão re-
novar a frota de veículos do 
município, e que vem para 

INVESTIMENTOS

Deputado Federal assegura recurso para 
aquisição de ônibus para Guamiranga
Os dois veículos 
serão destinados 
para a Secretaria de 
Educação, Cultura e 
Esportes

somar já que a frota atual 
é muito antiga. Os veículos 
podem auxiliar tanto no 
transporte rural de alunos, 
quanto para jogos esco-
lares, além de ajudar na 

própria Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Esportes.

Marcelo ainda comen-
tou que “o município de 
Guamiranga vem reconhe-
cendo várias conquistas al-

cançadas. Trabalhamos em 
diversas frentes e o “Neco” 
fez um trabalho junto ao 
deputado Toninho e hoje 
estamos comemorando 
mais esta conquista. Além 
de tudo, ampliamos a es-
trutura do esporte para que 

possamos manter alunos e 
jovens com corpo e mente 
sadios”.

O prefeito Marcelo foi até Curitiba  para agradecer ao deputado Toninho pelos recursos destinado a Guamiranga
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“O município de 
Guamiranga vem 
reconhecendo várias 
conquistas alcança-
das. Estamos trabal-
hando em diversas 
frentes e o “Neco” fez 
um trabalho junto ao 
deputado Toninho 
e hoje estamos 
comemorando mais 
esta conquista. Além 
de tudo ampliamos a 
estrutura do esporte 
para que possamos 
manter alunos e 
jovens com corpo e 
mente sadios”.

MARCELO LEITE
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Prefeitura Municipal
de Irati

COMEMORAÇÃO

15 de outubro: Dia do Professor

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Nobre profi ssão 

Profi ssão que inspira,
Que faz alcançar objetivos e realizar sonhos;
Profi ssão que transmite amor, 
Alento e acalanto;
Profi ssão que dá asas, e mais ainda,
Que ensina a voar;
Profi ssão que nutre, 
Rega e faz crescer;
Profi ssão que ensina, mas que ao mesmo tempo,
Aprende;
Profi ssão que causa risos de alegria e
Enxuga lágrimas por esse mesmo motivo;
Profi ssão que requer paciência, 
Zelo e carinho,
Ah, mas isso você tem com sobra!
Profi ssão tão zelosa, 
Seu cuidado inspira;
Profi ssão que desperta curiosidade e a
Traduz em palavras, gestos, sons e tudo mais quanto 

precisar;
Profi ssão que estende as mãos,
Abre as mentes e toca os corações;
Profi ssão tão, mas tão importante,
Que é a única capaz de formar 
Todas as profi ssões. 

Feliz dia dos professores!
Uma homenagem da Secretaria Municipal de Edu-

cação de Fernandes Pinheiro a todos os que dedicam a 
sua vida para que outras possam ter um futuro incrível!

JÉSSICA DO CARMO FIATCOSKI

Professores! Parabéns pelo seu dia!

O que seria de nós sem o professor? Um ser huma-
no que nos ajuda a dar existência concreta a tantos 
pensamentos, que nos mostram como aprender e 
colocar em prática essa aprendizagem. Para muitos 
alunos o que menos interessa é o aprender, mas, sim, 
um olhar carinhoso, um abraço aconchegante, uma 
mão na cabeça, seja de um professor ou de um dos 
funcionários da escola ou CMEI. Todos são educadores 
importantes para o bom andamento das instituições 
escolares.

A merendeira faz a merenda com amor, sabendo 
da intolerância de alguns alunos em relação a certos 
alimentos, sabe o que gostam e o que não gostam de 
comer. 

Serviços gerais, a tia da limpeza como também é 
chamada, zela pelo local com entusiasmo e ânimo; se 
o aluno esqueceu algo na sala, estará bem cuidado e 
guardado por ela. 

O secretário da escola, além de tantas funções 
exercidas, atende a todos com muita atenção. 

Todos somos a equipe da Educação, independente 
do seu trabalho na instituição que atua. Somos guer-
reiros valentes, todos unidos para um bem comum, 
em prol de nossos alunos. 

Parabéns a todos que, de alguma forma, colaboram 
para o sucesso do processo ensino-aprendizagem dos 
nossos alunos.

Gratidão a todos da equipe da Secretaria Municipal 
de Educação de Irati. 

JANDIRA GIRARDI
PROFESSORA

ATUALMENTE COMO SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO

ESTHER KREMER

No dia 15 de outubro é 
comemorado, no Brasil, o 
Dia do Professor. Esta data 
é um lembrete para que 
possamos valorizar cada 
vez mais esta profi ssão. O 
Projeto Folha na Escola, 
em parceria com a Secre-
taria de Educação de Irati, 
Fernandes Pinheiro e Imbi-
tuva, gostariam de deixar 
uma homenagem a estes 
grandes profissionais tão 
dedicados. 

Uma homenagem 
do Projeto Folha na 
Escola e Secretarias 
de Educação 

“Não se pode falar 
em educação sem 
amor”

  PAULO FREIRE 

A você Professor, Professora:

Obrigado pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos 
ensinamentos para a vida dos nossos alunos. Obrigado por vocês 
serem instrumentos de transformação positiva na sociedade.

ZAQUEU BOBATO

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

Acesse o QRCode 
para ver o regulamento
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JAQUELINE LOPES

Os idosos de Rio Azul ga-
nharam um novo espaço 
para realizarem as ativida-
des. Na quinta-feira (07), 
foi inaugurado o Centro de 
Convivência Antônio Boni, 
um espaço próprio para as 
pessoas da terceira idade. A 
cerimônia de lançamento foi 
acompanhada pelo deputado 
estadual Luiz Claudio Roma-
nelli, que destinou o recurso 
para a obra.

Os três grupos de idosos 
que tem em Rio Azul e o do 
CRAS irão utilizar o novo es-
paço. Eles já fazem encontros 
em outros locais, mas agora 
estão com uma sede própria 
para atividades. Cada grupo 
terá um dia da semana para 
se reunir. E terá um auxiliar 
de serviços gerais para fazer 
comida e um educador físico 
para acompanhar os exercí-
cios. Também, uma equipe 
técnica fará vistorias.

O deputado Ronamelli 
destinou o recurso para a 
obra. O investimento foi de 
R$ 230 mil. O espaço mostra a 
preocupação que a adminis-
tração e a Câmara têm com os 
idosos. “É uma satisfação ver 

INTERAÇÃO 

Centro de Convivência do Idoso 
é inaugurado em Rio Azul
Novo espaço fica 
na Rua Guilherme 
Pereira, e vai atender 
as pessoas da terceira 
idade do município

o Centro concluído, porque 
a forma como a sociedade 
trata as pessoas mais velhas, 
mais experientes, mostra o 
nível civilizatório, de respei-
to. É muito importante esse 
espaço, está bem construído 
e, agora, vai servir para o 
convívio e o desenvolvimento 
de diversas atividades que 
envolve a vida dos idosos de 
Rio Azul”.

O prefeito Leandro Ja-
sinski também parabeniza a 
iniciativa e o cuidado com os 
idosos nos projetos sociais. 
“O sentimento é de alegria. 
Temos que agradecer ao de-
putado Romanelli, que sem-
pre colabora com a nossa 
gestão e está aqui o exemplo, 
uma obra bonita que inaugu-

ramos, que vai trazer muita 
alegria para os usuários, os 
nosso idosos, nossos tesou-
ros”, disse. Jasinski completa 
que esta é uma conquista dos 
vereadores, e a parceria com 
eles é importante para os 
trabalhos em Rio Azul.  

O projeto do Centro é de 
uma reivindicação do vice-
prefeito Jair Boni, quando 
ainda era vereador, junto do 
atual presidente da Câmara 
Municipal, Sergio Mazur, 
também vereador na época, 
e teve apoio do prefeito Lean-
dro Jasinski. Para Boni, é uma 
alegria ver mais um trabalho 
finalizado com a ajuda do 
deputado Romanelli.

“Há muito tempo era rei-
vindicado um espaço que 
fosse para os idosos para 
fazerem as atividades e ter 
um local aconchegante. Hoje, 
a minha satisfação é muito 
grande de ter parceiros que 
destinaram a  verba para 
podermos ter esse centro de 
convivência. É uma alegria 
muito grande, tem o nome 
do meu pai, vereador Antônio 
Boni, que já fez muito por 
Rio Azul. Estou muito feliz”, 
comenta o vice-prefeito.

O local será administrado 
pela Secretaria de Assistência 
Social. E será um espaço em 
que os idosos poderão fazer 
atividades físicas, cuidar da 

saúde e ter uma convivência 
social. “Durante um período 
a gente conseguiu participar 
dos grupos com os idosos, e 
esse centro de convivência foi 
muito almejado. Agora eles 
têm um local permanente 
em Rio Azul. A palavra hoje 
é gratidão”, destaca a secre-
tária da pasta, Ghessi Bucco.

Para Alcibaldo Martins, 

representante do grupo Sa-
grado Coração de Maria, o 
local está perfeito e já há 
intenção de ampliação para 
atender todos os grupos do 
município. “Estamos muito 
felizes com esse espaço que 
recebemos. Antes ficávamos 
em um local emprestado na 
igreja Matriz, onde fomos 
muito bem recebidos. Em 
breve, estaremos no nosso 
espaço definitivo. Para nós, é 
algo muito importante”. 

AMPLIAÇÃO
Já existe um pedido para 

que a obra seja ampliada, o 
projeto para construção de 
mais 200 metros quadrados 
e uma academia da terceira 
idade está finalizado. Agora, 
a Prefeitura fará a compra 
do mobiliário do local, que 
já está em trâmite e, por en-
quanto, os grupos de idosos 
utilizarão os móveis que já 
tem, de forma provisória, 
para que possam começar a 
utilizar o espaço.

O presidente da Câmara, 
vereador Sergio Mazur, não 
pôde comparecer a cerimô-
nia devido a problemas de 
saúde.

Centro de Convivência do Idoso Antônio Boni de Rio Azul foi inaugurado na quinta-feira (07) 

Prefeito Leandro Jasinski discursou sobre a importância da obra para o município 

Vereadora Rita Boni, deputado Romanelli e o vice-prefeito Jair Boni 
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

Com a missão de dar 
mais segurança para a 
população e prevenir o 
crime, a Guarda Municipal 
de Irati agora está armada, 
e há cerca de quatro meses 
utiliza o armamento nas 
ocorrências que atende, 
o que traz mais proteção 
para sociedade e para os 
agentes. 

Para utilizar o arma-
mento há uma série de 
exigências a serem segui-
da, a equipe precisa passar 
por formação com teoria, 
prática, apresentar do-
cumentação exigida pela 
Polícia Federal (PF) para 
formalizar o convênio, e 
quem autoriza o porte de 
arma é a PF, pois é o órgão 
fiscalizatório da GM. E a 
Guarda de Irati passou por 
todo esse processo. 

De acordo com o co-
mandante da Guarda Mu-

MUDANÇAS 

Guarda Municipal armada e treinada 
traz mais segurança à população de Irati
Há cerca de 
quatro meses os 
guardas utilizam 
os armamentos nas 
ocorrências que 
atendem

 “A Guarda Municipal sempre está à 
disposição. Só fazer a ligação no 153, 
que está disponível por 24h. A função 
e missão da guarda é  dar atendimento 
à população, com foco em prevenir o 
crime, o vandalismo”.

COMANDANTE DA GM, AVERALDO LEJAMBRE 

nicipal de Irati, Averaldo 
Lejambre, o “armamento 
é uma ferramenta neces-
sária para trabalhar com 
segurança pública. Diria 
que é impossível pensar 
em trabalhar em combater 
o crime sem o armamento. 
Isso veio ajudar bastante. 
A gente conseguiu dar 
uma resposta melhor às 
solicitações que chegam e 
combater a criminalidade 
com efi ciência”. 

Todos os 35 guardas fo-
ram treinados e todos que 
trabalham nas ruas utili-
zam o armamento, e estão 
aptos para usar as armas. 
“Em toda a abordagem que 
fazemos usa-se o arma-
mento, porém, ainda, não 

precisamos fazer disparos. 
Esperamos que não seja 
tão logo, se for preciso va-
mos usar. Para os guardas 
que atendem a ocorrência, 
tendo essa ferramenta 
na mão, fi cou mais fácil o 
trabalho”, disse o coman-
dante. 

O armamento foi adqui-
rido antes da pandemia e 
aguardava chegar. Para o 

secretário de Segurança 
de Irati, Edson Luis Elias, 
“este foi um avanço muito 
grande, nessa qualidade 
de segurança não só para o 
agente, mas também para a 
população. Foi um trabalho 
em conjunto”, destaca. 

Ele também agradece a 
todos que se empenharam 
para que isso acontecesse. 
“Foi um trabalho em parce-
ria, voluntário. Contamos 
com ajuda do Conseg, pela 
Patricia, a qual forneceu a 
munição para o treinamen-
to. Quero agradecer tam-
bém a 8ª CIPM, o coman-
dante Major Ferraz, que nos 
cedeu o sargento Ferraz, 
que foi o instrutor. Mais 
uma qualidade do nosso 

prefeito Jorge e vice Ieda, 
que investem na segurança 
da nossa população. Temos 
que agradecer todos os 
envolvidos nesse projeto 
e parabenizar os guardas. 
Está dando certo e temos 
que contar mais essa novi-
dade para a população para 
que se sinta mais tranquila 
e segura”, disse Elias. 

PREPARAÇÃO 
O período de preparação 

para utilizar o armamento 
nas ocorrências foi lon-
go. Todos os 35 guardas 
fi zeram cursos teóricos e 
práticos, testes psicológi-
cos e precisaram fazer as 
avaliações. “Não se pode 
trabalhar armado se não 
estiver psicologicamente 
bem”, comenta o coman-
dante. 

A parte de treinamento 
de tiro foi feita pela Polícia 
Militar, uma no Clube de 
Tiro do Ico Ruva e a ou-
tra no estande Walter. No 
início, parte do efetivo da  
guarda fez a teoria dentro 
da GM de Ponta Grossa. Já 
em relação à instrução, do 
armamento e tiro, foi feito 
um convênio com a Secre-
taria de Segurança do Es-
tado e, através da 8ª CIPM, 
foram ministradas. Depois 
de meses de treinamento, a 
GM foi qualifi cada pela Po-
lícia Federal para utilizar o 
armamento. 

ARMAMENTO 
A Guarda Municipal de 

Irati atua 24h e cada guar-
da utiliza uma arma, po-

rém ainda não há para todo 
o efetivo. Assim, é feito o 
revezado, para que todos 
que estejam no trabalho 
fi quem com os instrumen-
tos. 

Os guardas utilizam 
uma pistola calibre 38. 
Também foram compra-
das carabinas calibre 12, 
que são usadas em situ-
ações mais atípicas, não 
diariamente na rua. Já 
foi solicitada a aquisição 
de carabinas 7 3 40. Além 
disso, pretendem adquirir 
mais pistolas no calibre 9 
ml, e conseguir uma arma 
para cada guarda.  

TRABALHOS DA GM 
NA PANDEMIA 

Nos períodos mais críti-
cos da pandemia, o trabalho 
da Guarda aumentou signi-
fi cativamente, pois era res-
ponsável pela fi scalização 
do Decretos “A gente sem-

pre esteve à frente. O tra-
balho foi bastante grande 
e os demais não deixaram 
de acontecer, continuamos 
com o que a gente já fazia 
e tinha mais a fi scalização 
na cidade”, disse Lejambre. 

Agora, com a fl exibiliza-
ção do decreto, outros ser-
viços feitos pela GM aumen-
taram, como de situações 
de perturbação de sossego, 
embriaguez ao volante, em 
que ocorre acidentes, entre 
outros. 

A Guarda continua com 
os trabalhos. “Sempre esta-
mos à disposição para fazer 
o atendimento à população. 
Só fazer a ligação no 153 
que está disponível por 
24h. A função e missão da 
guarda é  dar atendimento 
à população, com foco em 
prevenir o crime, o van-
dalismo. Dar uma melhor 
condição de segurança para 
comunidade”, comenta o 
comandante. 

CANIL 
O canil é um setor que 

está dentro da Guarda Mu-
nicipal, em que o efetivo 
trabalha em parceria com 
as demais forças de segu-
rança. O foco é combater e 
diminuir o tráfi co de drogas 
no município o que, conse-
quentemente, diminuiu o 
crime. 

Atualmente, um cão faz 
o atendimento das ocor-
rências, e dois estão em 
formação, que foram ad-
quiridos junto do CONSEG. 
Os fi lhotes logo vão integrar 
o serviço da GM. “O canil é 
um trabalho que, humana-
mente não poderia ser feito, 
é o cachorro que desen-
volve. É bem interessante 
e gratificante trabalhar 
com os animais”, conclui 
Lejambre. 

Guarda Municipal de Irati utiliza o armamento nas ocorrências que atende no dia a dia 

Porte de arma da GM foi autorizado pela Polícia Federal 
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JAQUELINE LOPES

Conhecido pelas frases “Se 
não toca “Do Fundo da Grota, 
daí não adianta” e “Maizaa 
bixo veio”, o iratiense Pauli-
nho Pezak cria conteúdo com 
muito humor e bom gosto 
para os gaiteiros e divulga a 
música gaúcha. Com o canal 
Santo Fole que já é sucesso em 
todo o país. 

Nascido e criado em Irati, 
filho de Antonio Kaspczak, 
conhecido como Bigorna, e de 
Maria das Graças Kaspczak, 
morou próximo a Colina Nos-
sa Senhora das Graças, tem 
uma irmã mais velha, e hoje, 
com 31 anos é casado com Pa-
trícia Glinski Kaspczak, e tem 
dois filhos, Antônio e Joaquim. 

Paulinho sempre foi adep-
to da música gaúcha, des-
de pequeno escutava junto 
com os pais. Mas, aos 11 anos, 
através do CTGs, começou 
a entender melhor o estilo. 
Entrou para um grupo de in-
vernada. Por ironia do destino, 
no primeiro dia de ensaio viu 
um acordeom, e, segundo ele, 
“foi amor a primeira vista”. 
O diretor emprestou o ins-
trumento para ele levar para 
casa. A partir daí, começou a 
pegar gosto pelo instrumento 
e aprendeu a tocar. 

Ele diz que sempre esteve 
aberto a novos estilos, e quan-
do adolescente foi roqueiro, 
skatista, do rap, e, nesta fase, 
junto com os amigos, montou 
uma banda de forró. Foram 
cerca de cinco anos tocando 
em bares e casa de shows. “Foi 
um período de decisão. Tinha 
certeza que queria fazer isso 

SUCESSO

Paulinho Pezak é destaque na
internet com conteúdo gaúcho 
Criador do canal 
Santo Fole é um 
sucesso no YouTube 
a nas redes sociais

TALAGAÇO 
O criador do Santo Fole recebeu uma ligação de um amigo que o 
chamou para fazer um teste para o grupo Talagaço, após a saída 
de Paulinho Mocelin. No primeiro momento, o artista recusou, 
mas repensou durante o show. No outro dia, retornou a ligação 
e foi fazer o teste, depois de uma semana, ingressou no grupo 

Talagaço. 
 “Foi aí que a música gaúcha realmente entrou na minha 

vida com baile. Caí na estrada, fazia 28 bailes no mês, caí de 
paraquedas onde o Paulinho Mocelin já estava consagrado. Eu 
trouxe um toque mais moderno, sem deixar de lado a essência 

gaúcha”, disse Pezak.
Com o grupo, Paulinho ficou cerca de cinco anos, e durante 

este período teve uma das maiores experiências da vida, 
participou do programa Super Star, da TV Globo. “A gente acaba 
acostumando com o palco com muitas pessoas assistindo. Agora, 

estar ali diante do time de jurados, e saber que você está em 
rede nacional para milhões e milhões de pessoas e nada pode dar 

errado? As pernas bambearam”, comenta. 

da vida. Aquilo começou a 
ficar pequeno, foi quando fui 
embora de Irati para tentar 
viver de música”. 

Aos 17 anos, foi para Curi-
tiba. Com o apoio de amigos 
e da família conseguiu um 
emprego de vendedor em 
uma loja de música. Mas a 
vida de Paulinho tinha mais 
surpresas e, um dia, um ho-
mem foi à loja comprar uma 
corda de violão e Pezak estava 

tocando gaita, o rapaz gostou 
e chamou o artista para tocar 
junto com ele, assim, entrou 
para o circuito sertanejo de 
Curitiba, e ficou por cerca de 
11 anos.  

Apesar de estar no auge 
com a música sertaneja, Pezak 
conta que ainda não estava 
satisfeito e queria mais, se-
gundo ele , “ainda não tinha 
vivido intensamente a música 
gaúcha nos bailes. Era uma 
vida boa, mas chega uma 
hora que cansa de viagens. E 
a música gaúcha voltou como 
um sopro”. 

SANTO FOLE 
O Santo Fole, canal de Pau-

linho, foi criado em 2018, e  
conta com vídeos de humor 
destinado aos gaiteiros, conte-
údos exclusivos relacionados 
à música gaúcha, já são mais 
de 80 mil inscritos. Já a conta 
no Instagram do artista tem 
mais de 221 mil seguidores 

De acordo com Paulinho, 
quem faz shows e está na 
estrada tem muito tempo 
ocioso. E foi dentro do ôni-
bus do Talagaço que surgiu a 
ideia do canal. E em uma das 
apresentações pesquisou uma 
camiseta de gaita na internet 
e não encontrou.  “O Santo 
fole nasceu dessa falta de 
conteúdo humorado na inter-
net para os gaiteiros. Criei as 
páginas, crio os memes, mas, 
no início, tudo era anônimo. E 
aquilo começou a dar certo, a 
galera foi gostando”, observa. 
O designer do Santo Fole é 
feito por Paulinho. 

Foi durante um show que 

Pezak percebeu o alcance do 
canal e que estava onde ele 
queria. Em uma apresentação 
do Talagaço e Os Serranos, em 
Ponta Grossa, os gaiteiros es-
tavam reunidos com o celular 
na mão e estavam rindo, e fa-
laram para Paulinho: “conhe-
ce este canal aqui? Santo Fole! 
Muito bom, siga lá”.  “Nessa 
hora eu vi que estava dando 
certo, era isso que eu queria: 
conteúdo para os gaiteiros 
que estão na estrada para que 
eles possam se divertir”. 

O artista começou a apare-
cer nos vídeos após perceber 
que poderia ganhar dinhei-
ro com a internet, pois com 
monetização do YouTube, 
as visualizações são pagas 
pela empresa. Buscou a ajuda 
do empresário Jaime Marti-
ni, criou as redes sociais e o 
personagem. “Supri minha 
necessidade de conteúdo 
para gaiteiros, e vi que pode-
ria ganhar dinheiro com as 
visualizações. Assim, outro 
caminho se abriu para viver 
da internet”, comenta. 

A música “Do fundo Da 
Grota”, sucesso nacional, fi-
cou famosa devido ao meme 
criado pelo Santo Fole, em que 
diz: “Se não toca “Do fundo 
da Grota”, daí não adianta”. 
E é representado em vários 
vídeos do canal. A música do 

ESTRELAS DO SUL 
O programa Estrelas do Sul é um reality show criado por Paulinho 
Pezak e será feito pelo canal do Santo Fole. As gravações iniciaram 

na semana passada e tem como objetivo principal revelar nova 
estrela do sul do Brasil no estilo gaúcho. Os jurados são conhecidos 

no estilo, são eles: João Luiz Corrêa, Regis Marques, Victor 
Pedroso e Leko Bertoldo. Mais de 117 bandas se inscreveram e 
20 grupos foram selecionados e vieram para Irati participar das 
gravações. A final deve acontecer em janeiro de 2022, o local 

ainda será definido, mas será em uma cidade de Santa Catarina, e 
serão entre quatro finalistas. Quem escolhe o grande vencedor é 

o público. 

Baitaca foi feita em 2000, e 
quase 20 anos depois é suces-
so no Brasil graças ao trabalho 
de Pezak. 

COMPOSITOR 
Além de todo o talento de 

Paulinho, ele também é com-
positor, já escreveu diversas 
músicas e daqui alguns me-
ses, Alexandre Pires vai gra-
var uma música do iratien-
se. “Anjo” será lançada para 
mais de 17 países no língua 
espanhola, na voz do cantor.  
Outros artistas já gravaram 
canções de Pezak, como Hen-
rique e Juliano, Yago e Santia-
go, Thaeme e Thiago e vários 
grupos gaúchos. 

NOVOS PROJETOS 
Para o futuro, Paulinho 

tem vários projetos como 
lançar a banda Santo Fole, 
além disso, vai criar o “Gaita 
Veia”, em que fará o conserto 
de gaitas, mas a pessoa pre-
cisa contar toda a história 
envolvida com o instrumen-
to. Também terá a aquisição 
de um ônibus próprio para 
a banda. “Tem muita coisa 
vindo, já não é mais segredo, 
estamos montando uma ban-
da. E como tudo que o Santo 
Fole já fez, a gente não vai 
ser mais uma e, sim, chegar 
para fazer história e mudar a 
história da música gaúcha”, 
finaliza Pezak. 

Paulinho Pezak é o criador do canal Santo Fole, sucesso na internet
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Paulinho Pezak durante a gravação de um dos episódios
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Jurados do programa Estrelas do Sul, gravado em Irati
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Prefeitura municipal de Rio Azul
EDITAIS - 2703

Súmula
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 
Pregão ELETRÔNICO, nº. 87/2021, do tipo menor preço por 
item/lote, com data de abertura para o dia 03 de novembro de 
2021, às 08H30min, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE ENFEITES NATALINOS, PARA AS FESTIVIDADES DE 
NATAL, através da plataforma eletrônica BLL. O início de aco-
lhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:30h 
do dia 15/10/2021 às 08;30h do dia 03/11/2021, início da fase 
de lances às 09h00min do dia 03/11/2021. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura 
Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situa-
do à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 
45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 15 de 
outubro de 2021.

Rio Azul, 14 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o 
Pregão ELETRÔNICO, nº. 83/2021, do tipo menor por item/
lote, com data de abertura para o dia 29 de outubro de 2021, às 
08H30min, cujo objeto é o AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCE-
LADAS DE  TRAVES DE FUTSAL OFICIAL, MASTRO PAARA 
REDE DE VOLEIBOL E TRAVES MÓVEL PARA FUTEBOL DE 
CAMPO, através da plataforma eletrônica BLL. O início de aco-
lhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 08:30h 
do dia 15/10/2021 às 08;30h do dia 29/10/2021, início da fase 
de lances às 09h00min do dia 29/10/2021. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura 
Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situa-
do à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 
45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.
rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 15 de 
outubro de 2021.
Rio Azul, 14 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 81/2021, do tipo maior desconto por item/
lote, com data de abertura para o dia 27 de outubro de 2021, 
às 08H30min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS GASOLINA PARA 
A FROTA MUNICIPAL, através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir 
das 08:30h do dia 15/10/2021 às 08;30h do dia 27/10/2021, início 
da fase de lances às 09h00min do dia 27/10/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede da Pre-
feitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, 
situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 
11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://
www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 15 
de outubro de 2021.

Rio Azul, 14 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 84/2021, do tipo menor por item/lote, com data 
de abertura para o dia 01 de novembro de 2021, às 08H30min, 
cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
CONFORME PROPOSTA  01441/2020, PARA A PATRULHA 
MECANIZADA, através da plataforma eletrônica BLL. O início 
de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 
08:30h do dia 15/10/2021 às 08;30h do dia 01/11/2021, início da 
fase de lances às 09h00min do dia 01/11/2021. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à 
Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min 
e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 15 de outubro 
de 2021.

Rio Azul, 14 de outubro de 2021.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 85/2021, do tipo menor Preço por item/lote, 
com data de abertura para o dia 01 de novembro de 2021, às 
13H00min, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE SISTEMA GNSS 
RTK PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir das 08:30h do dia 15/10/2021 às 
08;30h do dia 01/11/2021, início da fase de lances às 13h00min 
do dia 01/11/2021. O Edital e demais informações encontram-se 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no 
Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e 
nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e 
https://bll.org.br/ partir do dia 15 de outubro de 2021.

Rio Azul, 14 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão 
PRESENCIAL, nº. 86/2021, do tipo menor preço por lote, com 
data de abertura para o dia 03 de novembro de 2021, às 13h 
30min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRA-
TAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS A 
SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO, através da plataforma 
eletrônica BLL. O Edital e demais informações encontram-se 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no 
Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao partir 
do dia 15 de outubro de 2021.

Rio Azul, 14 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Súmula de Requerimento 
de Renovação de Licença 

Ambiental Simplificada

DÉCIO DRUCZKOWSKI 
(CNPJ: 10.487.864/0001-
33) torna público que irá 

requer ao IAT a renovação 
da Licença Ambiental Sim-
plificada (RLAS nº 176867-
R3) para a atividade de ser-
viços de usinagem, solda, 
tratamento e revestimento 

em metais sem linha de gal-
vanoplastia; fabricação de 

móveis com predominância 
de metal sem linha de gal-
vanoplastia; e, fabricação 
de estruturas metálicas 

sem linha de galvanoplas-
tia, localizada na Avenida 
Manoel Ribas, 511, Área 

Industrial, Município de Rio 
Azul - PR.

RECEBIMENTO DE RE-
NOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE OPERAÇÃO
BASE FORTE COMPEN-
SADOS E LAMINADOS 
LTDA torna público que 

recebeu do Instituto Água 
e Terra - IAT a Renovação 
da Licença Ambiental de 

Operação n° 242209-
R1, para Fabricação e 
comércio de madeira 
laminada e chapas de 
madeira compensada, 
situada à Rua Benedito 

Perretti, 323, Município de 
Imbituva - PR.

REDAÇÃO

Na semana passada, algu-
mas moradoras do Pinho de 
Baixo realizaram o primei-
ro evento de café colonial, 
juntamente com a feira de 
artesanatos, na localidade. A 
iniciativa surgiu após a reali-
zação dos cursos de Turismo 
Rural e Mulher Atual, do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR), no qual as 
participantes tiveram como 
desafio, na conclusão dos cur-
sos, realizar o evento.

O café foi sediado na casa 
de uma das participantes dos 
cursos e também moradora 
do Pinho de Baixo, Tereza Inês 
Zanlorenzi. De acordo com 
ela, no café com feira foram 
feitos pratos típicos coloniais 
da região como bolos, tortas 
salgadas, pastéis (incluindo 
o de bambu), além dos sucos 
concentradas de uva, limão e 
couve com limão, e também a 
venda de produtos artesanais 
na feira, como por exemplo, 
vinhos, doces, pães e macar-
rão.

A moradora do Pinho des-
taca que “estamos pensando 
em continuar com a ideia do 
café, realizando ele no perío-
do da tarde e, de início, uma 
vez por mês. Quem quiser 
participar deve fazer a reserva 
antecipada. Para nós do Pinho, 
sediar esse café é uma satisfa-
ção muito grande”. 

EMPREENDEDORISMO

Comunidade realiza primeiro café 
colonial do Pinho de Baixo
Além disso, também 
houve a exposição 
de artesanatos

O prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, prestigiou o café no 
Pinho de Baixo. Derbli afirma 
que o Pinho já tem uma tradi-
ção, pela festa, pelo vinho, pela 
polenta e que agora também 
com o café colonial. “Hoje 
saboreamos um delicioso 
café colonial com muita coisa 
gostosa, convido a todos para 
vir saborear esse café. Essa 
localidade é um polo turístico 
que está se solidificando. A 
questão do turismo rural, com 
a pavimentação, vai melhorar 
muito o acesso das pessoas 
para conhecer a localidade. 
Estamos buscando junto ao 
Governo conseguir o terreno 
onde está a cachoeira, a ideia 
da ciclovia da BR277 até a 
igreja do Pinho, enfim vários 
investimentos acontecerão”. 

Joelma Kapp, foi instru-
tora dos cursos que o SENAR 
para a comunidade do Pinho. 
Segundo ela, nos cursos de 
Turismo Rural e Mulher Atual 

são trabalhados vários aspec-
tos e pilares para desenvolvi-
mento pessoal, a autoestima, 
empreendedorismo e sus-
tentabilidade. No programa 
mulher atual. “A gente veio 
agregar mais conhecimentos 
e desenvolver o potencial na 
comunidade tanto na área de 
gastronomia como também 
um potencial natural, um 
recurso turístico”. 

Conforme a instrutora, o 
primeiro treinamento que as 
turmas fizeram foi na área 
de turismo e oportunidades 
de negócios, em seguida o 
de acolhida no meio rural, 
comandando e organizando 
a cozinha rural, serviço e res-
taurante rural. “Onde se cria 
uma bagagem de conheci-
mento para a atividade. Para 
receber o turista, arrumar um 
café, como colocar uma mesa. 
Um trabalho bem completo e 
amplo na área de desenvol-
vimento do turismo rural”, 

explica.
Joelma também conta que 

algumas pousadas já estão 
sendo criadas na comunida-
de para atender os turistas. 
Para ela, esse é um potencial 
que estava adormecido, mas 
o pessoal era muito inseguro 
e tinha medo. Nós viemos 
para apoiar e mostrar que é 
possível desenvolver o turis-
mo, desde a área de pousada 
até a gastronomia, para que o 
turista venha e possa passar 
o final de semana com todo o 

atendimento”.
Carmem LuciaSoldan, 

vice-presidente do sindicato 
rural, é que tem o trabalho 
de trazer os cursos para a 
comunidade. “Eu ofereço os 
cursos para os moradores da 
comunidade. Fizemos quase 
todos os da rota do turismo 
do princípio até as trilhas, 
estamos qualificando quase 
todos os moradores daqui com 
muito empenho para o pesso-
al buscar essa qualificação”, 
afirma. 

Massud Jafari, nascido no 
Irã e morador atualmente 
de Curitiba, esteve no Pinho 
de Baixo passando o final de 
semana e aproveitando a es-
trutura das pousadas.Massus 
participou do café colonial 
que foi servido. Ele avalia a 
qualidade dos serviços apre-
sentados: “aqui foi excelente, 
todas as coisas que nós esperá-
vamos em uma comunidade 
rural encontramos. Melhor 
qualidade de queijos, tudo 
que eu comi aqui estava muito 
gostoso. Essa foi a primeira 
vez que chegamos aqui perto e 
nós adoramos. É um lugar que 
você se sente bem, se sente em 
casa”, destaca.

R
os

en
ild

a 
ba

rb
ar

a

R
os

en
ild

a 
ba

rb
ar

a

O café foi realizado para comemorar o encerramento dos cursos de Turismo Rural e Mulher Atual 

O encontro foi sediado na casa de uma das participantes
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poupancapremiadasicredi.com.br.  SAC SICREDI 0800 7247220. SAC ICATU 0800 2860109 (atendimento exclusivo para informações relativas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustrativas. 

ESTHER KREMER

Na quarta-feira (13), o 
prefeito de Inácio Martins e 
presidente da Amcespar e do 
Conder, Junior Benato, jun-
tamente com o prefeito de 
Rebouças, Luiz Everaldo Zak 
e o engenheiro responsável 
pela obra, Diorgenes Ditri-
ch,  vistoriaram os serviços 
prestados pela Patrulha Ru-
ral em Rebouças. O projeto é 
elaborado pelo Conder, em 
parceria com a Amcespar e o 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Agricultura 
e do Abastecimento (SEAB). 
Ao todo, quatro trechos da 
área rural estão sendo rea-
dequados.

O primeiro trecho que 
liga a estrada de Água Quen-
te dos Luz até Água Quente 
dos Domingues já está ter-
minado. São 5,4 km de área 
cascalhada, alargada, com 
bueiros e escoamento de 
água. O trecho dois está em 
obras e liga a comunidade 
de Potinga até Água Quente 

DESENVOLVIMENTO

Patrulha Rural faz melhorias 
nas estradas de Rebouças
O projeto conta com 
quatro trechos para 
serem readequados 
no município

 “O trabalho é reconhecido. A divulga-
ção que é feita chega até os gestores 
dos municípios e isto se torna um 
atrativo. Estamos recebendo respos-
tas positivas” 

  JUNIOR BENATO

dos Luz, o trajeto todo já está 
limpo e alargado, com 3 km 
de estrada cascalhada. O 
terceiro momento do pro-
jeto faz ligação da Barra dos 
Andrades até o Marmeleiro, 
onde o maquinário mais 
pesado já faz a limpeza. A 
última parte do projeto vai 
ligar a Conceição de Baixo 
até o Marmeleiro.

O presidente do Conder e 
da Amcespar, Junior Benato, 
explica que a manutenção 
do maquinário e o abasteci-
mento dos mesmos fi ca por 
conta de cada prefeito que 
aderiu ao projeto da Patru-
lha Rural, mas que a SEAB 
envia óleo diesel para os 
mesmos e isto faz com que a 
prefeitura do município te-
nha um ganho na economia 
de combustível. 

Segundo Benato, o traba-
lho que está sendo executa-
do pela Patrulha é de exce-
lente qualidade. “A avaliação 
é extremamente positiva, 
até porque o serviço que está 
sendo feito é de excelente 
qualidade, não apenas em 
Rebouças, mas em todos os 
municípios que a Patrulha 
tem passado. Estamos rece-
bendo respostas positivas”. 

O prefeito de Rebouças, 
Luiz Everaldo Zak, visitou os 

pontos de obras e comentou 
sobre o que está sendo feito 
no município, segundo ele, 
a Patrulha está priorizando 
estradas que nunca foram 
cascalhadas, mas todas vão 
receber manutenção até o 
momento em que o projeto 
estiver na cidade. “O tra-
balho da Patrulha Rural é 
muito bem feito, com bons 
acabamentos. Temos, evi-

dentemente, um custo, mas 
aos poucos o Governo do 
Estado vem nos ajudando 
e já estamos pensando em 

renovar a nossa frota, pois 
precisamos manter o ma-
quinário para que o trabalho 
continue”, disse. 

O engenheiro responsá-
vel pelas obras, Diorgenes-
Ditrich, relatou que todos 
os trechos foram elaborados 
e estudados, onde foram 
identifi cadas situações que 
pudessem melhorar as es-
tradas sem prejudicar os 
moradores das comunida-
des. “O mínimo é que passe 
duas colheitadeiras pelas 
estradas e nós avisamos a 
comunidade, se tiver que 
tirar uma cerca, avisamos 
antes. Nós nunca tivemos 
problemas com isto porque 
é necessário”. 

Ditrich ainda explica que 
cada município que faz a 
adesão ao Projeto da Patru-
lha Rural paga uma mensa-
lidade ao Conder e que desta 
forma os custos diminuem e 
o trabalho é feito com maior 

qualidade em todas as loca-
lidades. 

O agricultor Antonio 
Eloir de Moraes, morador 
da comunidade de Potingas, 
agradeceu o trabalho feito 
e comentou sobre a prati-
cidade das melhorias. “O 
trânsito fi cou muito bom e 
bem diferente de antiga-
mente. Antes não tinha nem 
cascalho, agora está 100%. 
Ficou bem mais prático, 

mais fácil”, disse.
Marcelo Vachaki é mora-

dor de Água Quente dos Luz 
e agricultor, o mesmo rela-
tou que o trabalho feito pela 
Patrulha é de ótima qualida-
de, e vai facilitar até mesmo 
as passagens de ônibus. “O 
serviço aqui está excelente. 
Faz muitos anos que a gente 
sofria com as estradas, mas 
agora com o alargamento e 
cascalhamento está fi cando 
ótimo. Eu sou plantador de 
fumo e na época de vender 
vai facilitar muito a nossa 
passagem na estrada, sem 
contar que também melho-
rou muito a linha do ônibus. 
O pessoal utiliza bastante 
aqui”, disse. 

  "A Patrulha 
Rural é uma boa 
parceria entre 
os municípios 
e o Governo do 
Estado, vem 
dando muito 
certo. Acho 
importante que 
continue e amplie 
este serviço".  

LUIZ EVERALDO ZAK
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O projeto da Patrulha Rural é feito em parceria com a Amcespar e o Governo do Estado

Quatro trechos em Rebouças vão receber melhorias
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No último 
domingo, o 
empresário 
Tuco rece-
beu muitos 

cumpri-
mentos pela 
passagem do 
seu aniver-
sário. Que 

os próximos 
anos sejam 
de muitas 
alegrias e 

conquistas!
Parabéns!!!
Na foto, ele 
e sua esposa 
Elizabethe

A cantora 
Eduarda Barbo-

sa lançou seu 
novo trabalho 

no Centro de 
Eventos Village 

no último dia 
09. Sucesso 
nessa bela 

trajetória!!!

A princesinha 
Isabella Caro-
lina completa 
seus 5 aninhos 
no sábado (16). 
Que você man-
tenha sempre 

essa pureza que 
hoje carrega e 

tenha um cami-
nho  brilhante 
pela frente. A 

mamãe Aman-
da Carolina en-
che-se de orgu-
lho da pequena. 

Parabéns!

A belissíma Irailce Budziak Machado completou seus 30 
anos esbanjando beleza e carisma. Que você continue 
transmitindo alegria a todos aqueles que lhe querem 

bem. Feliz aniversário!

A linda Iza-
bella Vitoria 
Schlumber-

ger com-
pletou seus 
15 anos no 
último dia 

08. Que você 
desfrute com 
muita ale-
gria dessa 
nova fase 

que se inicia 
e tenha mui-

to sucesso 
em sua vida. 
Parabéns a 

linda 
debutante!

Dia 13 de outubro, Dia 
do Fisioterapeuta. 
“Mãos que doam, 
mãos que cuidam, 

mãos que mudam a 
vida de muita gente, 

mãos de 
Fisioterapeuta”

Na foto, as lindas Fi-
sioterapeutas, Patrini 

Mikuska e 
Carolini Novak


