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RELIGIOSIDADE
Feriado de 
Corpus Christi 
será celebrado 
sem tapetes 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Prefeituras 
notificam  
servidores 
irregulares 

Cidades 06

RIO AZUL 
Município 
inicia projeto de 
melhorias nas 
estradas rurais 

Cidades 09

Cidades 07

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

Cidades 05

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

Cidades  08

LUTO

Região 
registra 

primeiro 
óbito por 

Covid-19

RESTAURAÇÃO
Teixeira Soares 
reforma prédio 
antigo e destina 
à Câmara
Cidades 11Cidades  05

IRATI
Em visita, 
Ratinho traz 
investimento de 
R$ 2,6 MI para
pavimentação

Cidades 07 Cidades 06

EMPREENDEDORISMO
Empresa 
Cavassin inova 
na fabricção 
de móveis 
em resina

RIO AZUL
Ônibus Lilás 
traz orientação 
sobre violência 
doméstica 
contra a mulher

INÁCIO MARTINS
Ratinho Junior
entrega 
reestruturação
da Vila São 
Roque

Cidades 05

Irati, 01 de Outubro de 2021

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2699

R$ 2,00

REGISTRO
Prudentópolis 
inicia processo de 
Identifi cação 
Geográfi ca do 
mel e da cracóvia

Cidades 14

Ja
qu

el
in

e 
Lo

pe
s

INFRAESTRUTURA

Ratinho Júnior libera R$ 3 milhões 
para revitalizar Centro de Irati

O Centro de Irati vai ganhar a revitalização. Nesta se-
mana, o prefeito Jorge Derbli assinou o convênio no valor 
de R$ 3 milhões, junto do secretário do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas (SEDU), João Carlos Ortega, 
deputado Ademar Traiano, Artagão Junior e presidente 
da Aciai, Elias Mansur, e assegurou o recurso para a obra, 
que deve iniciar em 2022. Cidades 09
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Centro de Irati revitalizado 

O Centro de Irati ganhará uma 
modernização em janeiro de 2022. Em 
menos de um mês das primeiras trata-
tivas, a Prefeitura assinou o convênio 
de R$ 3 milhões junto do secretário do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas (SEDU), João Carlos Ortega, 
deputado Ademar Traiano e Artagão 
Junior, representando o governador 
Carlo Massa Ratinho Júnior. Que tive-
ram um papel importante para esta 
obra. 

Este valor faz parte do montante que 
o Governo Ratinho Júnior tem dispo-
nibilizado para Irati, que já chegam a 
cerca de R$ 35 milhões. Além disso, na 
semana passada, foi liberado o valor 
de R$ 2,6 milhões para a pavimentação 
do Condomínio Industrial da Vila São 
João, o que garante mais estrutura 
no local e, assim, consequentemente, 
vai atrair mais empresas e gerar mais 
empregos. 

Neste momento de pandemia, em 
que a vacinação está caminhando de 
forma correta e segue o cronograma, 
deve-se esperar um fim de ano mais 
tranquilo, e que as coisas comecem a 
voltar à nova normalidade. Assim, é 
preciso pensar em formas de retomar 
a economia. Tanto a pavimentação do 
Condomínio quanto a revitalização no 
Centro de Irati são forma que fazer com 
que isso aconteça. 

A ideia da revitalização é uma 
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Futurologia: como será o mundo do 
trabalho?

Prever como será a vida no planeta ou como estaremos 
daqui a 20 ou 30 anos é uma temeridade. As transformações 
no mundo ocorrem com uma velocidade avassaladora. Então, 
é bem possível que vamos errar os prognósticos, quaisquer 
que sejam. Basta olhar para a história recente: a humanidade 
avançou mais nos últimos 100 anos do que em todos os outros 
19 séculos, desde Cristo. Provavelmente, seguiremos mudando 
absurdamente nos próximos 100 anos.

Mas, quando falamos em relações de trabalho, as alterações 
dos últimos dois séculos, desde a Revolução Industrial, no fi-
nal do século XIX, foram menos significativas. Essas relações 
apenas se tornaram mais formais, com regras mais claras, 
tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. 
A relação capital-trabalho também evoluiu e se tornou mais 
amistosa e consensual na busca incessante pela produtividade 
e equilíbrio.

Recentemente, a extraordinária evolução da computação e 
da robótica trouxe como consequência a redução no número 
de trabalhadores no chão de fábrica, o que foi, de certa forma, 
compensado pelo número de postos de trabalho nos processos 
digitais. Esse movimento, claro, aumentou as exigências de 
treinamento e qualificação.

Outra consequência da revolução digital - e agora da pande-
mia - foi o trabalho remoto, que já vinha crescendo tímidamen-
te antes mesmo da covid-19. Depois dela, contudo, esse tipo de 
arranjo cresceu exponencialmente, alcançando níveis antes 
inimagináveis. Foi um salto de vários anos, impulsionado pela 
necessidade de distanciamento e que, segundo especialistas, 
não será revertido quando tudo isso passar.

Como estará o mundo na segunda metade deste século? 
Hoje, médicos já fazem cirurgias de forma remota, empresas 
globais reúnem seu “board” por videochamada, trabalhadores 
resolvem complicados problemas técnicos e de operação de 
máquinas com uma simples chamada de vídeo feita do próprio 
telefone celular.

Sem dúvida, os meios digitais vão estar ainda mais pre-
sentes na vida dos trabalhadores e nas relações profissionais. 
Para acompanhar essa revolução, é fundamental conhecer 
as muitas possibilidades que existem. Jovens que se prepa-
ram para entrar no mundo do trabalho podem frequentar, 
paralelamente ao curso técnico ou universitário, cursos de 
especialização em tecnologia digital para conhecer, com 
alguma desenvoltura, ferramentas tradicionais como Excel, 
Photoshop e Word, além dos muitos aplicativos específicos 
para cada atividade profissional.

E, embora esse seja um grande diferencial na acirrada 
concorrência pelos melhores postos de trabalho, é importante 
lembrar que os fatores que há séculos diferenciam os seres hu-
manos continuarão sendo essenciais e decisivos na conquista 
de um emprego: caráter, bons modos, empatia, gentileza, so-
briedade, bom humor, honestidade, autoconfiança, facilidade 
de relacionamento, entre dezenas de outros atributos pessoais.

Além de tudo isso, o bom profissional do futuro deve ser 
eclético, aberto a novos desafios, adaptável a situações adver-
sas. Ele deve saber improvisar, resistir a situações de estresse 
com a convicção de que é suficientemente bom para algo 
que aparenta ser intransponível. Para isso é preciso ler, estar 
informado. Ser um especialista, sim, mas, sobretudo, ser um 
generalista, com um pouco de conhecimento de física, de quí-
mica, de astronomia, de história, geografia, cultura, psicologia, 
línguas e outras habilidades humanas.

Pode parecer muito e, com certeza, é. Mas o sucesso de-
penderá cada dia mais da capacidade individual de conhecer 
o mundo e as milhões de possibilidades do ser humano. Essa 
é uma grande oportunidade para aqueles que querem fazer 
a diferença. Ler, estudar, buscar o conhecimento na internet, 
nos livros de história, nos cursos técnicos, nas bibliotecas, nas 
boas amizades, na conversa e no convívio com profissionais 
de sucesso.

Assim sempre foi: os mais preparados, os que mais intera-
gem com os outros e que melhor se adaptam às situações diver-
sas e adversas é que vencerão. “É uma velha receita que para 
sempre permanecerá.” O trabalho mudará, é verdade, mas 
os bons profissionais seguirão conquistando novos mundos.
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parceria da Associação Comercial e Em-
presarial de Irati (Aciai) junto da Prefei-
tura. A proposta é criar uma espécie de 
shopping a céu aberto com bancos, dando 
prioridade aos pedestres, com flores, 
postes com iluminação, wi-fi gratuito 
e local para carregar o celular, além do 
alargamento das ruas e calçadas, para ter 
um espaço em que as pessoas sintam-se 
à vontade.  

Na Rua Munhoz da Rocha, a principal 
da cidade e que há mais movimentação, 
a Prefeitura pretende, primeiramente, 
fazer o trabalho de drenagem, depois, 
implantar as pequenas praças, além de 
fazer um trabalho inédito, com estacio-
namento em 45° de um lado. Será feito 
um calçadão de um lado, e do outro terá 
a pista para tráfego.

Esta é a ideia inicial, mas a Prefeitura 
ainda encaminhará o projeto finalizado 
para a SEDU, e, após aprovado, iniciarão 
as obras. A Prefeitura já informou que 
vai começar no próximo ano, para não 
gerar problemas com as compras de fim 
de ano, e não haver transtornos para a 
população e para o comércio. 

Todo esse investimento feito por parte 
do Governo do Estado, o esforço da pre-
feitura e dos deputados para conseguir 
esses recursos foram essenciais para 
que estas mudanças acontecessem. É o 
momento de mudanças em Irati e, com 
certeza, para melhor, para o progresso e 
desenvolvimento. 
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Agilidade
O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, veio a Irati na última terça 

(28) acompanhado do secretário da SEDU Ortega, e do deputado Artagão Jr, para anunciar 
um investimento de R$ 3 milhões para revitalizar o Centro de Irati. O recurso solicitado 
pelo prefeito Jorge Derbli para atender uma sugestão da ACIAI, feito há pouco mais de 
40 dias da realização do pleito. Traiano deu um prazo curto para Derbli apresentar o 
projeto o que foi cumprido pela equipe técnica da Prefeitura. Mas mostrou a força que o 
parlamentar tem perante o governo. 

Na próxima 
semana

O governo do Paraná 
tem liberado um valor 
significativo para Irati e 
região. Foi a vinda do go-
vernador na sexta passa-
da, agora a revitalização 
de centro, e, na próxima 
semana, Ortega adiantou 
que deverá ser assinado 
o convênio para constru-
ção do Complexo Cidade 
do Idoso, projeto modelo 
para o Paraná, encabeça-
do pela deputada Leandre 
e avaliado por Traiano e 
Artagão. Este projeto será 
a nível regional e dará 
utilidade ao espaço no CT 
Willy Lars. 

Em Defesa 
O deputado Artagão Ju-

nior é uma das lideranças 
políticas que está defenden-
do, perante o Governo do 
Estado, a retomada da obra 
do Centro Cultural Denise 
Stoklos, que está parada há 
três gestões. Obra iniciada 
e paralisada no governo Re-
quião. Mas é uma obra que 
precisa ser terminada inde-
pendente da situação. Para 
isso, na próxima semana, a 
superintendente de Cultura 
virá a Irati. 

Últimos 
Detalhes

O prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler, comandou uma 
comissão para sintonizar os últimos detalhes para implantação 
da UTI na Santa Casa. A reunião foi com o secretário Beto Preto 
e equipe técnica. De Prudentópolis foi o vice Evaldo, o secre-
tário de Planejamento e Obras, Alex Garcia, Lucas Sanches 
representou a Santa Casa e junto deles foi a equipe médica 
que irá atender a UTI. Osnei agradeceu ao governador Ratinho 
Junior, ao secretário Beto Preto, ao deputado estadual Ademar 
Traiano e o deputado Federal Sandro Alex, por viabilizar essa 
conquista para atender a população de Prudentópolis.

Em Rio Azul
O deputado Hussein 

Bakri estará nesta sexta com 
o prefeito Leandro Jasinski, 
em Rio Azul. Ele tem agenda 
as 9h15, em que vai assinar 
convênios na ordem de R$ 
1,75 milhão para aquisição 
de um caminhão coletor de 
lixo, uma pá carregadeira 
e também pavimentações. 
Ainda na parte da manhã, 
ele estará em Mallet tam-
bém assinando convênios. 

Parceria
O prefeito Junior Benato, de Inácio Martins, atribuiu 

as conquistas de suas gestões a forte parcerias que tem 
junto ao governador Ratinho Júnior. “O Governador 
anunciou muitos investimentos para o nosso Município, 
sabem por quê? Porque temos parceria forte, temos uma 
equipe qualifi cada e estamos sempre trabalhando em 
prol da população. Contem comigo, eu estou fazendo meu 
melhor sempre!”. 

Mais um na fusão
O deputado Artagão Ju-

nior, que esteve em Irati na 
última terça, afi rmou que os 
deputados Alexandre Curi, 
Romanelli, Tiago Amaral, 
Jonas Guimarães e ele, discu-
tem como serão os caminhos 
dos parlamentares referen-
tes à fi liação partidária. Há 
uma possibilidade do PSB se 
fundir com o PSL e DEM até o 
fi m do ano. Isso cria um novo 
ambiente e com o fim das 
coligações de procurar um 
espaço viável para concor-
rer a eleição. Este grupo de 
deputados, que atualmente 
está no PSB, pode migrar 
junto, dando mais força para 
onde migrar. 

"45" 
O recurso liberado 

pelo SEDU para revitali-
zação do Centro de Irati 
aconteceu em tempo 
recorde.

Traiano no PSD
O comentário é recor-

rente. Vários políticos que 
têm contato com o presi-
dente da ALEP, Ademar 
Traiano, dizem das pre-
tensões do parlamentar 
em migrar de partido. Se-
gundo pessoas próximas a 
ele, Traiano deve deixar o 
PSDB e disputar a eleição 
pelo PSD, do governador 
Ratinho Jr. Sem a possi-
bilidade de coligação, o 
PSDB fica enfraquecido 
na chapa para estadual. 
Atualmente,  o partido 
tem como deputado Traia-
no,  Michelle  Caputo e 
Paulo Litro. Destes, Paulo 
vai disputar uma vaga 
como deputado Federal, 
o que dificulta a eleição 
daqueles remanescentes 
na sigla.  

CIMSAMU
Os prefeitos Leandro Jasinski de Rio Azul, Moacir Szin-

velski de Mallet, Zak de Rebouças e Junior Benato presidente 
da Amcespar estiveram presentes na Assembleia Geral do 
CIMSAMU, o consórcio que gerencia o atendimento do SAMU 
nos municípios. Entre a pauta estava a aprovação do rateio 
da contribuição dos municípios, aprovação do orçamento e 
contratação de funcionários para cargos efetivos. Na foto, os 
prefeitos posaram com a prefeita Elizabet, de Ponta Grossa. 

Pedidos
O presidente da Câmara 

de Irati, vereador Hélio de 
Mello, entregou durante a 
visita do governador, na úl-
tima sexta (24), dois ofícios. 
Um solicitando a retomada 
da obra do Centro Cultural, 
e o outro solicitando inves-
timentos na pavimentação 
entre a Colônia Gonçalves 
Junior ao Itapará. Só ganha 
quem pede. E pra destravar 
a obra do Centro Cultural, 
por exemplo, é preciso que 
a comunidade reivindique 
isso. 

Representando
O prefeito Celso Ku-

baski e o vice-prefeito 
Zaqueu Bobato recebe-
ram, na quinta (30), a vi-
sita do Deputado Estadual 
Romanelli (PSB), que foi 
conhecer o espaço onde 
será construído o barra-
cão que abrigará a feira do 
agricultor. Ainda, visitou 
o Loteamento Elio Alessi, 
onde foi realizada uma 
ampliação de rede que 
possibilitou levar energia 
elétrica para mais de 40 
famílias. 
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Padre Francisco Estanislau Soczek:
O Padre das vocações e das construções
Primeiro sacerdote 
ordenado em Irati, 
conhecido como o 
padre das vocações 
e construções, 
vivenciou 
intensamente a 
cultura polonesa 
adquirida na família

NELSI ANTONIA PABIS

Francisco Estanislau 
Soczek filho primogênito 
de Antonina Filipak Soczek 
e José Soczek, nasceu em 
Tomaz Coelho, município 
de Araucária em 16 de se-
tembro de 1921. Em 1924, a 
família transferiu- se para 
Irati e fi xou residência em 
Nhapindazal, localidade 
onde se instalaram muitos 
poloneses e seus descen-
dentes vindos da Colônia 
Tomaz Coelho. Fez os estu-
dos primários no Colégio 
Nossa Senhora das Graças, 
recém fundado pelas Irmãs 
de Caridade de São Vicente 
de Paulo, vindas da Polônia. 
Estudou em língua polone-
sa e portuguesa. Com sua 
família sempre frequentou 
a igreja católica, tendo nos 
ensinamentos de Cristo, 
através do Padre Paulo Wa-
rkocz, sua maior motivação 
para a vida sacerdotal. Em 
1935 ingressou no Semi-
nário Nossa Senhora de 
Lourdes, da Arquidiocese 
de Florianópolis, em Brus-
que- SC, onde concluiu o 
curso clássico em 1937. 
Cursou Filosofi a e Teologia 
no Seminário Maior de Nos-
sa Senhora da Conceição, 
dirigido pelos padres jesu-
ítas em São Leopoldo –RS, 
concluído em 1944. Nes-
te período, com a segun-
da grande guerra,prestou 
serviço militar no Tiro de 
Guerra em São Leopoldo.

Primeiro sacerdote or-

denado em Irati, em 17 de 
março de 1945, na Igreja 
Matriz Nossa Senhora da 
Luz, pelo Bispo da Dioce-
se de Ponta Grossa, Dom 
Antonio Mazzarotto. Nes-
te período a Igreja estava 
em construção. No dia 18 
celebrou a primeira missa 
nesta igreja e no dia 19 na 

igreja São Miguel, ainda 
uma capela.

Desde então, a sua vida 
tornou-se uma batalha a 
serviço de Deus e do bem- 
estar das comunidades 
onde atuou. Devido a sua 
determinação, dinamismo 
e dedicação ao trabalho 
sempre lhe eram atribuí-
das tarefas difíceis, como 
evangelizar em lugares de 
pouco acesso e adminis-
trar construções. Uma das 
suas principais lutas foi 
o trabalho pelas vocações 
sacerdotais e religiosas.

Foi nomeado pároco 
adjunto da Igreja Matriz 
Sagrado Coração de Jesus 
em União da Vitória – PR 
e responsável pelas ativi-
dades religiosas em Cruz  
Machado, na época distrito 
de União da Vitória, onde 
permaneceu por dez meses. 
De lá seguiu para a cidade 
de Rebouças, onde em 1946, 
fundou a Paróquia Senhor 
Bom Jesus; em seguida 
trabalhou no Seminário 
São José de Ponta Grossa, 
onde lecionou a disciplina 
português e foi vice-reitor. 

Em 1949, quando foi 
criada a primeira facul-
dade de fi losofi a de Ponta 
Grossa, foi convidado a fa-
zer parte do corpo docente. 
Nesta época foi transferido 

para Ipiranga, aí perma-
necendo por mais de dez 
anos. Foi fundador do gi-
násio estadual da cidade e 
administrou a construção 
da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição. Em 
1963, retornou a Ponta 
Grossa, assumiu o cargo de 
Reitor do Seminário Dioce-
sano São José, impulsionou 
a reforma e a construção de 
mais um prédio, onde atu-
almente encontra-se insta-
lada a faculdade Cescage.

Em 13 de junho de 1953, 
participou da inauguração 
da Capela Santo Antonio 
,no Jardim Carvalho em 
Ponta Grossa; em 1969, 
participou da criação da 
Paróquia Santo Antonio, 
sendo seu primeiro pároco 
e ali permaneceu por 14 
anos. Em 1973, licenciou-
-se pela Universidade de 
Passo Fundo em Filosofi a, 
Psicologia e História. Le-
cionou nos Colégios São 
Luís, Presidente Kennedy, 
Meneleude Almeida Torres 
e Seminário Verbo Divino 
em Ponta Grossa. 

Em 1977, passou por mo-
mentos difíceis, acometido 
por grave enfermidade e, 
como dizia “restabeleceu- 
se pela graça de Deus e 
por sua força de vontade 
e determinação.” Aos 62 
anos por questões de saúde, 
deixou de exercer algumas 
atividades na igreja. Ao 
completar 75 anos, aten-
dendo aos códigos da igreja, 
deixou de exercer as ativi-
dades administrativas.

Na cidade de Ipiran-
ga foi agraciado com o 
título de Cidadão Hono-
rário. Além da dedicação 
às causas da Igreja e das 
comunidades onde atuou, 
participou da vida da sua 
família, assistindo nos mo-
mentos de dificuldades e 
compartilhando os mo-
mentos de alegria, dentre 

eles, realizando batizados e 
casamentos, principalmen-
te, dos irmãos e sobrinhos.

Autodidata, estudou 
profundamente o com-
portamento humano, de-
dicando-se ao estudo da 
psicologia e parapsicologia. 
Após deixar as atividades 
da Igreja, passou a dedi-
car-se a Endobioterapia, 
termo por ele criado e que 
quer dizer “terapia da vida 
interior”. Prestava apoio 
psicológico e espiritual 
aos que o procuravam. Du-
rante vários anos prestou 
apoio aos alunos da Escola 
da APAE situada no bairro 
Jardim Carvalho, em Ponta 
Grossa. Cultivava verduras 
em estufa por ele construí-
da, realizava caminhadas e 
exercícios físicos, além de, 
semanalmente, dedicar-se 
a uma distraída pescaria.

No dia 13 de março de 
2005, na cidade de Irati, 
na igreja onde foi orde-
nado em 1945, 
foram comemo-
rados os 60 anos 
de sua ordena-
ção. Organiza-
do pela família, 
Paróquia Nossa 
Senhora da Luz e 
Movimento Ser-
ra Clube, a data 
foi a comemo-
rada com cele-
bração de missa 
presidida pelo 
Bispo diocesano, 
D.SérgioArthur 
Braschie, com a 
presença de vá-
rios sacerdotes, 
de paroquianos, 
familiares vin-
dos de diversas 
partes do Bra-
sil e grupos vin-
dos de todas as 
c o m u n i d a d e s 
onde atuou. Na 
homilia desta-
cou a gratidão. 
Foi saudado com 
fogos de artifí-
cio, almoço ten-
do no cardápio o 
naleszniki,prato 

típico polonês, seu prato 
preferido, uma espécie de 
panqueca recheada com 
ricota. À tarde,recepção 
no Seminário Mãe de Deus, 
do qual foi Reitor em Ponta 
Grossa, com homenagens 
prestadas pelos seminaris-
tas, pelo Coral Canta Irati, 
cânticos poloneses e refei-
ção com cardápio polonês.
Também foi homenageado 
pelos paroquianos da Pa-
róquia Santo Antonio, em 
Ponta Grossa.

Após as comemorações, 
continuou as suas ativida-
des rotineiras: caminha-
das, pescarias, cultivo da 
horta, apoio psicológico e 
espiritual aos que o procu-
ravam.

Faleceu em Ponta Gros-
sa, no dia do Bom Pastor, 
06 de agosto de 2009 e 
foi sepultado em Irati no 
jazigo da família, ao lados 
dos seus pais,como era seu 
desejo.
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Francisco com a família, na cidade de Ipiranga em 1957

Celebração dos 60 anos de vida sacerdotal em Irati, em 13/03/05 com D. Sérgio

Lembrança da ordenação sacerdotal em 1945
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KAUANA NEITZEL

O governador do Paraná, 
Carlos Massa Ratinho Junior, 
visitou o município de Irati 
na tarde da última sexta-
-feira (24). O objetivo da 
visita foi a entrega de Títulos 
de Regularização Fundiária 
– Cohapar e Liberação de 
Recursos as SEIL. O evento 
aconteceu no CT Willy Laars, 
na Rua Camacuã, no Bairro 
Rio Bonito, e teve a participa-
ção de diversas autoridades. 

O governador comentou 
sobre a importância dos 
investimentos e a alegria de 
poder homenagear a cidade. 
"É uma alegria estar aqui 
hoje fazendo este grande 
evento de regularização 
fundiária, nós temos hoje 
assinados e entregues a po-
pulação aproximadamente 
240 documentos de regula-
rização. Além disso, são mais 
400 que estão sendo feitas, 
que nos próximos meses terá 
está regularização. Também 

INVESTIMENTOS 

Em Irati, Ratinho autoriza recurso de 
pavimentação do Condomínio Industrial
Foi destacado os 
investimentos 
realizados na cidade 
durante o evento

temos investimentos, assi-
namos um contrato com a 
Prefeitura de R$ 2 milhões 
em investimento de pavi-
mentação, tem a cidade do 
idoso que está sendo elabo-
rado o projeto, na parte final 
já, para ter a liberação do 
recurso, temos a estrada de 
Irati a São Mateus. São mui-
tos empreendimentos que 
estamos fazendo aqui, devi-
do a importância da cidade, 
local que vem crescendo e se 
desenvolvendo. E tem uma 
união entorno destes gran-

des projetos", disse Ratinho.
Um investimento de R$ 

2,6 milhões, oriundo da Se-
cretaria de Estado da Infra-
estrutura e Logística, vai 
qualificar o Condomínio In-
dustrial da Vila São João, nas 
proximidades da BR-153. A 
área já conta com empresas 
instaladas, mas o município 
busca atrair novos empreen-
dimentos para incentivar a 
criação de empregos.

Durante o evento, foi re-
lembrada a aprovação para 
a construção de 174 imóveis 

no município, a iniciativa 
se dá em parceria com o 
Governo Federal, municí-
pios e iniciativa privada no 
âmbito do programa Casa 
Fácil Paraná. O prefeito de 
Irati, Jorge Derbli, destacou 
a importancia do progra-
ma no municipio, "estamos 
aguardando a muito tempo, 
é uma demanda muito gran-
de da cidade, estás 174 casas 
liberadas nesta semana que 
será feita. Para nós é de 
grande importância, serão 
174 famílias que terão um 

teto para morar".
Durante a semana, a ci-

dade foi sede de várias reu-
niões importantes. "Está 
semana Irati esteve em foco, 
vários eventos aqui, de se-
gunda até hoje (24), como o 
PlanificaSUS, intercâmbio 
entre as secretarias, a vinda 
do governador, o deputado 
Sandro Alex liberando para 
nós R$ 2 milhões para pavi-
mentação. Ficamos muito 
felizes, pois Irati vai virar 
um canteiro de obras daqui 
para a frente", finalizou o 
prefeito.

Foram entregues 221 
Títulos de Regularização 
Fundiária – Cohapar para 
os moradores, além de ter 
quase 400 em processo de 
regularização. Importância 
da entrega de Títulos de Re-
gularização Fundiária se dá 
através da efetivação dos do-
cumentos, as pessoas podem 
registrar a propriedade dos 
imóveis em cartório. 

Ainda durante o evento, 
o governador visitou a cons-
trução do centro de eventos, 
dentro do CT Willy Laars, 
que terá capacidade para 
cerca de três mil pessoas 
e parabenizou a gestão 
pela obra. 

O governador Ratinho Junior cumpriu agenda em Irati, na semana passada (24), anunciando investimentos

K
au

an
a 

N
ei

tz
el

JAQUELINE LOPES E AEN

A rotina de Inácio Martins 
mudou para melhor. O gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior entregou títulos de 
propriedade a 202 famílias da 
Vila São Roque, que saíram da 
informalidade imobiliária. O 
Governo do Estado confirmou 
ainda a assinatura de convê-
nios para investimentos de 
R$ 8,5 milhões em diferentes 
obras de infraestrutura.

“Estamos promovendo a 
regularização fundiária para 
mais de 200 famílias e trazen-
do investimentos para Inácio 
Martins. Projetos que vão desde 
a construção de barracões in-
dustriais para gerar emprego 
até a pavimentação de ruas. 
São ações transformadoras 
para melhorar a qualidade 
de vida de toda a população”, 
afirmou Ratinho Junior.

A documentação que reco-
nhece o direito de propriedade 
dos moradores foi emitida de 
forma gratuita à população be-
neficiada. As pessoas contem-
pladas nesta etapa residiam 
em imóveis sem registro. “É 
uma maravilha receber essa 

MORADIA E INFRAESTRUTURA

Estado regulariza 202 propriedades 
e libera R$ 8,5 mi para Inácio Martins 
Convênios vão 
contemplar diversas 
ações

documentação. Moro sozinha 
e parecia que a casa não era 
minha”, contou a pensionista 
do INSS Vera Maria de Oliveira, 
de 63 anos.

A partir da efetivação dos 
documentos, as pessoas po-
dem registrar a propriedade 
dos imóveis em cartório. Com 
o direito adquirido, elas têm 
segurança jurídica para fazer 
melhorias e ampliações de 
suas moradias sem riscos de 
perda, além de outros benefí-
cios. “Essas famílias ganham 
a segurança jurídica em torno 
da propriedade. É um grande 
passo para a cidadania”, disse 
o presidente da Cohapar, Jorge 

Lange.
O prefeito de Inácio Mar-

tins, Junior Benato, no dis-
curso, muito aplaudido pela 
população presente, falou 
sobre os investimentos e a 
importância para o município, 
que há muitos anos aguarda 
por melhorias. “Vou agrade-
cer primeiramente a Deus 
porque ele me proporcionou 
tudo isso. E chegou o tempo 
do progresso, do desenvolvi-
mento, está presente, está na 
casa de vocês e na mão com 
o documento. Não fiz nada 
sozinho, tenho parcerias como 
do vice-prefeito Klevinho e os 
deputados estaduais e federais 

e do governador”, destaca. Ele 
também agradeceu a todos os 
presentes e aos deputados que 
fizeram e fazem investimento 
para Inácio Martins.

O governador foi recebido 
no município com muita ale-
gria e música, que ficou por 
conta da sanfoneira Bia Socek, 
natural de Quintandinha/PR, 
que agradeceu aos presentes, 
principalmente ao Mauricio 
Cavassim, que fez o pedido 
para ela estar ali, e pelo apoio à 
cultura sertaneja e gaúcha em 
Inácio Martins. 
MAIS INVESTIMENTOS 

Com recursos da SEIL, serão 
pavimentados 8.658,23 metros 

quadrados das ruas Visconde 
de Guarapuava e Marechal Flo-
riano Peixoto. O investimento 
é de R$ 2.088.094,66.“Quando 
chegamos em Inácio Martins 
vemos placas de Paraná em 
Obras em todos os lugares. 
Isso mostra que o Governo do 
Estado está na cidade, com 
projetos, programas e servi-
ços”, comentou o secretário 
de Estado da SEIL, deputado 
Sandro Alex.

Já o pacote de ações da 
SEDU totaliza mais R$ 4,16 
milhões, entre liberações para 
pavimentação de vias urba-
nas, construção de barracões 
industriais, de um centro de 
eventos no parque munici-
pal Paulo Dalegrave, além de 
recursos para a aquisição de 
equipamentos e maquinários. 
Além disso, a Sanepar confir-
mou a implantação de rede de 
esgotamento sanitário e eleva-
tória em toda a Vila São Roque. 
O valor é de R$ 1,3 milhão.

Os investimentos contem-
plam, ainda, a construção do 
parque urbano da cidade, o 
Eco Parque Terra dos Pinherais, 
com recursos da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, no 
valor de R$ 600 mil, e as refor-
mas e ampliações dos colégios 
estaduais Parigot de Souza e 
Miri Arundu (R$ 382 mil).

Ratinho Júnior fez a entrega dos títulos de propriedade e liberou recursos para infraestrutura
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JAQUELINE LOPES 

Rio Azul recebeu nesta 
semana, na terça-feira (28), o 
Ônibus Lilás, uma iniciativa 
da SEJUF, em parceria com 
as Secretarias Municipais de 
Assistência Social e Saúde. 
O veículo disponibilizado fez 
atendimentos às mulheres do 
município com orientações so-
bre violência contra a mulher 
e exames. 

Para iniciar os trabalhos do 
Ônibus foi feita uma carreata 
para chamar a atenção da 
população, mais de 50 pessoas 
passaram pelos atendimentos, 
que variaram entre aferição 
de pressão, testes rápidos, 
de glicemia, auriculoterapia 
(medicina alternativa), além 
de orientação jurídica, social 
e psicológica com as equipes 
do CREAS que tem em Rio 
Azul. Durante o dia, alunos e 
professores da escola Chafi c 

PREVENÇÃO

Rio Azul recebe Ônibus Lilás para 
atendimentos às mulheres
Veículo realizou 
exames e fez 
orientações sobre 
violência doméstica, 
intuito da ação  

Cury estiveram presentes e 
observaram os serviços.

Para o prefeito de Rio Azul, 
Leandro Jasinski, este foi “um 
dia muito importante para 
Rio Azul de combate a violên-
cia contra as mulheres. Elas 
receberam informações jurí-
dicas, todo o assessoramente 
possível. A nossa equipe e do 
ônibus tem uma ética muito 
grande. Foi um atendimento 
especial para as mulheres do 
município”, destaca. 

A secretária de Assistência 

Social, Ghessi Bucco, comen-
tou sobre a importância de 
trazer o ônibus Lilás para o 
município, devido ao aumento 
dos casos de violência contra 
a mulher no município, prin-
cipalmente com a pandemia. 
“As nossas equipes atendem 
diariamente as mulheres en-
caminhando a Rebouças. E tra-
zer essa conscientização, um 
ônibus que chama a atenção 
é muito importante para que 
isso possa diminuir”. 

Este encaminhamento é 

feito para Rebouças devido 
ser a comarca que atende Rio 
Azul. E quem visitou a ação 
foi o promotor de Rebouças, 
Oséias Vogler. Ele destacou a 
importância do ônibus para 
a população.  “É um evento de 
conscientização. Nós temos 
muitos casos no município e 

é importante que as pessoas 
se conscientizem disso. As 
mulheres, que  são vítimas de 
qualquer tipo de violência, o 
estado e o município estão à 
disposição para orientação e 
encaminhamento em tudo 
que for necessário”. 

A parceria entre as Secre-
tarias foi necessária por se 
tratar também de um serviço 
da Saúde. “A equipe foi muito 
sigilosa, as orientações foram 
passadas em local afastado 
dentro do ônibus, e se precisa 
de ajuda venha até nós na Saú-
de e Assistência Social que nós 
estamos aqui para estar junto 
com as mulheres”, destaca a 
secretária da pasta, Cristiana 
Maria Schuvaidak.

Jasinski ainda agradece ao 
apoio do secretário da SEJUF, 
Ney Leprevolt, e do governador 
Ratinho Junior que trazem in-
vestimentos e ações do estado 
para Rio Azul, além de confi r-
mar que o ônibus Lilás estará 
em Rio Azul no próximo ano. 

“Foi um dia muito especial voltado para a 
mulher. Agradeço o trabalho de toda a equipe 
que fez os atendimentos”.

PREFEITO LEANDRO JASINSKI 

Equipe de Rio Azul e do Ônibus Lilás na ação que aconteceu no município na terça-feira (28)
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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

REDAÇÃO

Na  s e g u n d a -
-feira (27),  o 
prefeito de Im-
bituva, Celso 

Kubaski, entregou, oficial-
mente, o poço artesiano 
com toda estrutura ne-
cessária para atender os 
moradores da comunidade 
do Jararaca. Mais de 50 
famílias são beneficiadas 
com água potável dentro 
da comunidade. Quase 
R$100 mil foram investi-
dos no poço. 

Durante a entrega, o 
prefeito Celso Kubaski des-
tacou a importância desse 
investimento.  "Esse foi um 
compromisso meu com os 
moradores e aqui, hoje está 
se cumprindo. Água é vida, 
é saúde, é benção. Entre-
gamos hoje água tratada 

IMBITUVA

Comunidade do Jararaca recebe poço 
artesiano após três anos de espera
Mais de 50 famílias 
são benefi ciadas 
com o poço

às famílias do Jararaca, 
cumprindo-se aquilo que 

nos dispusemos a fazer". 
O prefeito, ainda, falou da 
alegria em poder atender 
tantas famílias e agrade-
ceu a todos os envolvidos, 
tanto os vereadores como 
a toda comunidade.

Segundo o vice-prefei-
to, Zaqueu Bobato, o poço 
já existia, mas a popula-

ção estava há três anos 
esperando a ligação da 
água. “Então, assim que 
nós assumimos a gestão, 
a nossa preocupação foi 
providenciar o processo 
licitatório, que teve início 
em março, e tivemos a 
felicidade de já concluir 
a obra e fazer a ligação da 
água. As famílias estavam 
aguardando ansiosamente 
por esse momento”.

Bobato ainda destaca 
que a água na comunida-
de era uma necessidade 

"Esse foi um compromisso meu com os mora-
dores e aqui hoje está se cumprindo, água 
é vida, é saúde, é benção. Entregamos hoje 
água tratada às famílias do Jararaca, cum-
prindo-se aquilo que nos dispusemos a fazer" 

CELSO KUBASKI

muito grande e primordial, 
para a qualidade de vida 
dos moradores, já que é 
um recurso indispensável 
para o dia a dia. “O nosso 
objetivo e compromisso é 
continuar a levar água às 
comunidades que reivin-
dicam há anos”.

O prefeito Celso Kubaski esteve na entrega do poço na comunidade do Jararaca

"50"
Famílias benificia-

das com o novo poço 
artesiano

R
ep

ro
du

çã
o 

fa
ce

bb
ok



Irati, 01 de Outubro de 2021  CIDADES 7 FOLHA

KAUANA NEITZEL

A Cavassin Móveis, loca-
lizada em Inácio Martins, 
tem investido em móveis 
resinados para se reinven-
tar dentro do mercado da 
marcenaria. Mesclando o 
estilo rústico, vintage e 
o moderno, a resina vem 
para inovar e oferecer aca-
bamento de qualidade para 
os móveis.  

A ideia da loja surgiu 
como uma brincadeira em 
família, discutindo possibi-
lidades de investimentos e 
com a experiência de mais 
de 20 anos em marcenaria, 
foi pensado em abrir um 
comércio voltado para mó-
veis. O investimento veio de 
dentro da própria família e 
agora estão construindo um 
lugar no mercado. 

Na loja é possível en-
contrar facas de cozinha 
com cabo resinado, revenda 
de parceiros; Tábua para 
cortes; Tábua de frios; Pe-
tisqueira em diversos for-
matos; Tábua de carnes; 
Pratos de madeira; Mesas; 
Reprodução de imagens em 
madeira; Mesas de centro, 

MARCENARIA 

Cavassin investe em móveis resinados 
para oferecer inovação e qualidade
Os móveis e peças 
podem ser feitos 
sob encomenda

 "O ramo da marcenaria ainda é uma 
arte, não tem como fugir disso se 
quiser um produto bem feito”

LUCIO ROBASZKIEVICZ

com imagens; Entalhe com 
imagens religiosas; Móveis 
em estilo vintage, baú de 
madeira, cristaleira, entre 
outros. Além destes arte-
fatos, também é possivel 
encontrar uma mesa de 
imbuia exclusiva, peça úni-
ca no mundo, no formato 
cascata, em que o pé da 
mesa é da própria prancha 
da madeira. 

Qualquer peça pode ser 
personalizada conforme o 

gosto e sugestão do cliente, 
“personalizamos como o 
cliente pedir, com símbolo, 
nome, dedicatória quando 
quiser dar de presente”, 
relata Artur Almeida, ad-
ministrador da Cavassin. É 
possível fazem a encomen-
da de móveis. “Preparamos 

móveis sobre medida, con-
versamos com o cliente para 
atender as necessidades 
dele, para ficar da melhor 
forma”, fi naliza. 

O administrador explica 
que os materiais utilizados 
nas peças são de reaprovei-
tamento. "Noventa e oito por 
cento (98%) do nosso traba-
lho é feito com fragmentos 
de madeira. São pedaços de 
madeira, toco velho, pedaço 
de costaneira, só madeira de 

aproveitamento”. 
As madeiras utilizadas 

são de pinus, pinheiro, im-
buia, cedro, entre outras. A 
Cavassin Móveis trabalha 
apenas com madeiras lega-
lizadas, tendo toda a docu-
mentação necessária como 
solicitado pela lei.

Entre as vantagens de 
adquirir um móvel resinado 
está a facilidade na limpe-
za, que pode ser realizada 
com um produto de limpa 
vidro. Se caso a peça acabar 
riscando é possivel fazer o 
polimento, deixando com 
um acabamento como novo.

“Apesar de termos má-
quinas modernas, muito 
do trabalho é feito manu-
almente, pois nem tudo se 
consegue através de uma 

A Cavassin Móveis é um empreendimento familiar que trabalha com peças selecionadas no estilo rústico e resinados

máquina. O ramo da mar-
cenaria ainda é uma arte, 
não tem como fugir disso 
se quiser um produto bem 
feito”, considera Lucio Ro-
baszkievicz, gerente da loja.

Para adquirir qualquer 
peça da loja basta entrar em 
contato através do What-
sApp, 42-99856-2490, que 
é realizada a entrega em 
qualquer lugar do Brasil. 
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Cavassin sempre preza pela qualidade dos móveis. Imagem medindo 60X60
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

Uso da realidade virtual aumentada faz parte da formação técnica 
para as indústrias instaladas do Paraná

A Indústria 4.0 é realidade. Atento a esse cenário e ao seu compromisso com a indústria 
e com a educação profi ssional de qualidade, o Senai no Paraná renova o seu modelo de 
educação e ensino, mantendo-se como referência no segmento de formação técnica para 
as indústrias instaladas no estado.

A novidade inclui novo portfólio de serviços customizáveis e disponível para todo o 
estado, com plataforma de educação corporativa personalizável, laboratórios móveis, 
telas interativas e realidade virtual aumentada, além de cursos personalizados nas moda-
lidades presenciais, híbridos ou 100% on-line, cursos autoinstrucionais e cursos técnicos 
com entradas fl exíveis, possibilitando que o aluno comece a estudar a qualquer tempo e 
complete a grade curricular por meio da equivalência, a partir da formação complementar 
oferecida pelos cursos rápidos.

A mudança está atrelada à constante busca pela excelência na formação profi ssional, 
com processo metodológico inovador, soluções educacionais precisas e sem fronteiras 
entre os alunos, a sala de aula e as indústrias, possibilitando ao Senai no Paraná continuar 
entregando para o mercado profi ssionais altamente capacitados, proativos, com olhar 
crítico e com grande potencial analítico para desempenharem as suas funções impulsio-
nando a constante evolução exigida pelas indústrias.

MATRÍCULAS ABERTAS
Tendo como missão educacional formar os melhores profi ssionais que a indústria pode 

ter, o Senai no Paraná, acompanhando as transformações que acontecem diariamente 
em indústrias de todos os tipos, portes e setores produtivos, está com matrículas abertas 
para 6 mil vagas em cursos técnicos presenciais ou semipresenciais nas suas 32 unidades 
distribuídas pelo Paraná.

 São cursos em áreas como Biotecnologia, Cibersistemas para Automação, Desenvol-
vimento de Sistemas (Bilíngue) - Tech It, Desenvolvimento de Sistemas 4.0, Internet das 
Coisas - IoT, Programação de Jogos Digitais, Sistemas de Energia Renovável, entre outros. 
Não há limite de idade e o pré-requisito é que o estudante esteja cursando ou já tenha 
terminado o Ensino Médio.

Todas as opções ofertadas podem ser encontradas no site www.senaidofuturo.com.br. 
Para dúvidas e matrículas, os interessados também podem entrar em contato com o Alô 
Indústria 0800 648 0088, disponível para esclarecer dúvidas tanto das indústrias quanto 
das pessoas interessadas.

Educação voltada para a Indústria 4.0
Com o novo modelo de educação e ensino, Senai no Paraná está com matrículas abertas 
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REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DE 
13 SDP DE PG

A Polícia 
Civil e 
a  P o -
l í c i a 
M i l i -
tar de 
I m -

bituva e  Guamiranga 
prenderam em flagran-
te, na terça-feira (28), 
um indivíduo suspeito 
da prática dos crimes 
de disparo de arma de 
fogo e posse irregular 

INTOLERÂNCIA

Homem é preso após fazer tiro ao 
alvo com imagem de Jesus Cristo
O fato aconteceu 
em Guamiranga

de arma de uso restrito. 
Esse homem estava fa-
zendo tiro ao alvo para 
atingir uma imagem de 
Jesus Cristo que estava 
pintada na residência 
do indivíduo,  por  ter 
se revoltado ao ver seu 
filho cair da escada.

Após realizar o dispa-
ro, o referido indivíduo 
ainda postou um vídeo 
em rede social dizendo 
que teria “atirado neste 
santo ai”, pois, segundo 
ele, este santo não teria 
nenhum valor.  O indi-
víduo ainda prometeu 
que atiraria na imagem 
de São João Batista que 
estava pintada no local.

A residência onde foi 

realizado o disparo fica 
localizada ao lado da 
APAE e do Hospital de 
Guamiranga e, de acor-
do com o Delegado Luís 
Gustavo Timossi, agrava 
a situação por colocar 
em risco os indivíduos 
que estavam no local. 
Ao receber a informa-
ç ã o ,  p r o n t a m e n t e  a s 
polícias Civil e Militar 
se deslocaram até a re-
sidência citada,  onde 
prenderam o indivíduo 
em flagrante. Após ser 
a u t u a d o ,  o  i n d i v í d u o 
permanece à disposi-
ção da  justiça,  tendo 
sido recolhido à cadeia 
pública local.O indivíduo atirou na imagem de Cristo e ainda postou um vídeo em rede social
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REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA POLÍCIA 
CIVIL DE PRUDENTÓPOLIS

Na quarta-feira (29), uma 
mulher foi vítima de estelio-
nato em Prudentópolis. Na 
situação, a mulher solicitou 
um orçamento de uma mesa 
em um site de uma empresa 
de móveis decorativos. 

Em seguida, uma pessoa 
entrou em contato com ela 
pelo WhatsApp e repassou que 
o serviço custaria R$ 3.440,00. 
A vítima efetuou o pagamento 

PRUDENTÓPOLIS

Mulher é vítima de 
golpe de estelionato

Mais de R$ 3 mil 
foram perdidos com 
o golpe

por meio do PIX. Contudo, 
após a vítima encaminhar o 
comprovante o sujeito parou 
de responder.

Diante do caso, a mulher 
foi orientada pela polícia sobre 
os procedimentos cabíveis 
para a representação crimi-
nal.

Após realizar o pagamento solicitado, o golpista parou de responder
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Confira o regulamento em 
poupancapremiadasicredi.com.br

A cada R$ 100 
poupados

Poupança
Programada

Números da 
sorte em dobro

1 número da sorte
para concorrer=

=
Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período: 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão 
sorteados até R$ 2.500.000,00 em prêmios, sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de R$ 1.000.000,00 ao final da promoção, líquidos de Imposto de Renda – IR (25%), conforme legislação em vigor. Regulamento em 
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. 

JAQUELINE LOPES, COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS 

O Centro de Irati vai ga-
nhar a revitalização com 
espaços mais confortáveis 
para a população e turistas. 
Em menos de um mês das 
primeiras tratativas, a Pre-
feitura assinou o convênio no 
valor de R$ 3 milhões, junto 
do secretário do Desenvol-
vimento Urbano e de Obras 
Públicas (SEDU), João Carlos 
Ortega, deputado Ademar 
Traiano e Artagão Junior, na 
terça-feira (28). 

A ideia é uma parceria 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Irati (Aciai) 
junto da Prefeitura. A pro-
posta é criar uma espécie de 
shopping a céu aberto com 
bancos, dando prioridade aos 
pedestres, com fl ores, postes 
com iluminação, wi-fi gra-
tuito e local para carregar o 
celular, além do alargamento 
das ruas e calçadas, para ter 
um espaço em que as pessoas 
sintam-se à vontade.  

Agora, a Prefeitura irá 
encaminhar o projeto fi nal  
ajustado para a SEDU e, pos-
teriormente, para licitação 
e depois a ordem de serviço, 
para começarem as obras. 

MELHORIAS

Governo do Paraná autoriza R$ 3 mi 
para revitalizar Centro de Irati
Assinatura do 
convênio 
aconteceu no 
município, na noite 
de terça-feira (28)

"R$ 3 Milhões "
Valor do recurso 

para revitalização do 
Centro de Irati 

Mas a previsão é iniciar em 
janeiro de 2022, para não 
haver problemas no fi m de 
ano. A primeira etapa será 
de drenagem na Munhoz da 
Rocha. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano, 
fez a liberação do recurso em 
parceria com a SEDU, depu-
tado Artagão e governador 
Ratinho Junior. O valor de R$ 
3 milhões é a fundo perdido. 
“Entendi que era importante 
essa obra. Irati é uma cidade 
centenária, que tem uma 
história fantástica no con-
texto da economia do estado, 
e merece esse tratamento 
diferenciado por parte dos 
representantes políticos. É a 
modernidade que está che-
gando, uma nova roupagem 
e identidade para o Centro 
de Irati”. 

O secretário Ortega repre-
sentou o governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior na as-
sinatura, e destacou este in-
vestimento em Irati e as par-
cerias. “É uma obra moderna, 
inovadora, que vai trazer aqui 

uma área de relacionamento 
de comércio, uma obra que 
vai marcar Irati, que é tão 
importante para o município,  
para a região e para o estado. 
O governo, juntamente com 
os deputados, vão trazer, em 
parceria com o prefeito, re-
cursos para desenvolver um 
bom projeto e estamos dis-
ponibilizando uma emenda”. 

A revitalização do Cen-
tro será feita devido a uma 
conversa entre o prefeito 
de Irati, Jorge Derbli, com a 
Aciai, a qual foi apresentado o 
layout. Foi atrás de recursos, 
e foi liberado, porém não 
imaginava que acontecesse 
em pouco tempo. “Em menos 
de um mês, vem o secretário 
da SEDU com o convênio para 
nós assinarmos e está autori-
zada a obra. Primeiro na par-
te de drenagem na Munhoz, 
em seguida, a revitalização. 
Transformaremos a Munhoz 

em um calçadão para ofere-
cer mais conforto para todos 
e fomentar o comércio”, disse 
o prefeito. 

O layout da revitaliza-
ção do Centro foi feito pela 
Aciai, desenvolvida pelos 
designers Silton e Jona-
than Dietrich, mostrando a 
modernização e cidadania 
para os espaços, com uma 
nova identidade para Irati. 
“A Aciai tem trabalhado 
muito no sentido de trazer 
conforto, estabilidade na 
pós-pandemia para os em-
presários. Irati é um polo re-
gional e precisa representar  
a região,  e nada melhor que 
uma cidade bonita. A Aciai, 
em consonância com direto-
res e principalmente através 
do Oscar Muchau, já tinha 
um sonho e está se realizando 
hoje com  assinatura do con-
vênio”, comenta o presidente 
da Associação, Elias Mansur. 

A ideia também é que isso 
possa se estender para outros 
bairros futuramente. 

Artagão Júnior, deputado 
estadual, participou da ceri-
mônia e também teve um pa-
pel importante na liberação 
do recurso. Ele destaca que 
esta revitalização é neces-
sária, principalmente para 
retomada da economia. “De-

pois de momentos tão difíceis 
na pandemia, sem dúvida, 
esta conquista, não só para 
mim traz alegria, mas para 
toda a população de Irati. Os 
municípios vizinhos vêm até 
aqui e, certamente, com uma 
área central modernizada, 
melhorada, com um novo 
conceito arquitetônico, vai 
infl uenciar as cidades de toda 
a região da Amcespar”. 

O ex-presidente da Aciai 
e diretor do comércio da as-
sociação, Oscar Muchau, diz 
que o deputado Traiano teve 
muita agilidade no processo 
da liberação do recurso. “o 
Presidente da Assembléia 
entendeu a importância 
do projeto, e se empenhou 
para liberar com rapidez o 
recurso. Mostrou que tem 
trânsito no governo, valori-
zando um projeto que será 
uma marca para Irati e para 
os governantes que o exe-
cutarem. Agradecemos o 
apoio e a agilidade tanto do 
presidente Traiano quanto 
do governador Ratinho Jr, 
na presença do secretário 
Ortega, do prefeito Jorge e 
do deputado Artagão. Que 
parcerias como essas acon-
teçam mais em e mais em 
Irati”.

Assinatura do convênio no valor de R$ 3 milhões teve representantes do Governo do Estado

 Layout apresentado pela Aciai, feito pelos designer Silton e Jonathan
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Prefeitura Municipal
de Irati

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

EDUCAÇÃO

A importância da leitura e 
da escrita para crianças

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

ESTHER KREMER

A leitura e a escrita são 
processos fundamentais 
na vida do ser humano, 
esta forma de comunicação 
existe desde os primórdios 
da sociedade. A leitura de 
livros, jornais, sites, poemas 
e etc, podem aumentar o 
conhecimento,além de me-
lhorar o vocabulário e a es-
crita. Estas formas de comu-
nicação também são muito 
importantes para estimular 
a criatividade e a forma como 
entendemos o mundo.

A HISTÓRIA DA 
ESCRITA

Segundo historiadores, 
uma das primeiras formas 
de comunicação surgiu há 
mais de 40 mil anos, com 
grupos de humanos que 
já dominavam o fogo e al-
gumas ferramentas feitas 
com a lascagem de pedra, 
esta escrita ficou conheci-
da como pintura rupestre, 
na pré-história.

N a  M e s o p o t â m i a ,  a 
escrita era chamada de 
“cuneiforme” e foi criada 
pelos povos sumérios, por 
volta de 4.000 A.C. A es-
crita era feita em placas 
de argila, com aproxima-
damente 2000 símbolos, 

A escrita é uma das 
formas mais antigas 
de comunicação do 
ser humano

todos feitos da direita para 
a esquerda. 

No Egito Antigo, não 
muito distante dos su-
mérios, a escrita passou 
a existir de duas formas, 
uma mais populares cha-
mada de escrita demótica e 
outra utilizada em templos 
sagrados, com símbolos 
e desenhos, chamada de 
escrita hieroglífica. 

O alfabeto romano só 
continha letras maiúscu-
las e foi aprimorado com o 
tempo, passando a se cha-
mar “escrita uncial”. Este 
modelo foi utilizado até o 
século XIII (oito). Na Alta 
Idade Média, a pedido do 
imperador, Carlos Magno, 
o monge da Nortúmbria, 
Alcuíno, criou outra for-
ma de escrita com letras 
maiúsculas e minúsculas, 
o que tornou a leitura mais 
difícil

Na China, a escrita foi 
criada há mais de três 
mil anos, por meio de um 
sistema ideográfico. São 
símbolos chamados de 
ideogramas. O país possui 
mais de 160 mil ideogra-
mas, mas boa parte deles 
sofreu mudanças com o 
tempo. Hoje, são utilizados 
de cinco a oito mil caracte-
res, sendo apenas três mil 
utilizados para o cotidiano. 

A nossa escrita, assim 
como a francesa, italiana 
e espanhola, tem origem 
no latim, por isso são tão 
semelhantes. 

Eu amo comer frutas

Reescreva as frases abaixo no seu 
caderno, em português e também 
em hieroglífi co (escrita egípcia) 

O gato é fofo

Eu amo brincar e estudar

A escola é muito bonita
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REDAÇÃO

Neste mês, é realizada a 
campanha nacional do Ou-
tubro Rosa, a qual tem como 
objetivo a conscientização e 
alerta das mulheres sobre a 
importância da realização 
dos exames de mamografias 
e preventivos, como forma 
de prevenção ao câncer de 
mama e de colo do útero. 
Como forma de incentivo 
para as mulheres, o municí-
pio de Teixeira Soares estará 
entregando mudas de sucu-
lentas após os exames. Todas 
as unidades de saúde do mu-
nicípio e das localidades vão 
realizar as consultas.

Além dos brindes, outro 
diferencial deste ano são os 
horários de atendimento das 
Unidades de Saúde. Os perío-
dos serão estendidos para que 
todas as mulheres possam 
fazer os exames e também 
como forma de evitar aglo-

OUTUBRO ROSA

Teixeira Soares entregará brindes 
para mulheres que fizerem exames
Toda mulher que 
fizer os exames 
de mamografia e 
preventivo recebe 
uma suculenta

merações. Contudo, as con-
sultas devem ser agendadas 
previamente com as agentes 

comunitárias, cada posto 
tem um horário diferente, 
e que alguns têm o horário 

noturno. 
O prefeito Lula Thomaz 

disse que a prefeitura realiza 
várias ações em relação ao 
cuidado com a mulher. Para 
ele, quem ama cuida, quem 
ama cuida-se. 

“Nós amamos o povo de 
Teixeira Soares e, por isso, es-
tamos fazendo esse chamado 
e esperamos que a população 
nos atenda e participe. O 
secretário Amauri está com 
toda sua equipe reunida, 
com muita sensibilidade para 
poder acolher as mulheres 
nesse mês de outubro, sem-
pre comentamos que todos os 
meses são de nos cuidarmos, 
para envelhecermos com 
saúde”, destaca. 

De acordo com Lula, em 
outras épocas esse momento 
era de festividade, mas atra-
vés da ação com as suculentas 
procura se chegar mais próxi-
mo das mulheres e também 
demonstrar carinho por elas. 
O prefeito fará a entrega da 
primeira suculenta a pri-
meira mulher que realizar os 
exames no município. 

Juliana Belinoski, vice-
-prefeita de Teixeira Soares, 
comentou sobre o significado 
deste mês. “Iniciamos o mês 

de outubro, que lembra e 
representa a importância da 
prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de mama e do 
colo de útero. Portanto, con-
vidamos a todas as mulheres 
do município que procurem 
os postos de saúde para re-
alizarem todos os exames, 
preventivo, mamografia. Os 
postos que estarão atendendo 
são o do Rio d'Areia de Cima, 
Posto de Guaraúna e também 
a Clínica da Mulher, Unidade 
Antonio Pires Pedroso”. 

A diretora de Recursos 
Humanos, Denise Moreira 
Bastos, também falou sobre a 
campanha do Outubro Rosa. 
“Estamos entrando agora no 
mês do Outubro Rosa. Eu faço 
anualmente os exames pre-
ventivos. Nós temos um bom 
sistema de saúde em Teixeira 
Soares, então, quem puder 
aproveite. É prevenindo que 
a gente evita os problemas”.

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Teixeira 
Soares, Amauri Klossowski, é 
de grande importância a re-
alização dessa ação do muni-
cípio juntamente com a área 
de saúde. Para ele, estima-se o 
atendimento de mais de 800 
mulheres. 

Após fazerem os exames, as mulheres recebem uma muda de suculenta
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REDAÇÃO E ASSESSORIA

Na terça-feira (28), o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Getúlio Gomes Filho, infor-
mou durante a sessão que na 
quinta-feira (30), ocorreria 
uma reunião junto ao Poder 
Executivo, e o Setor de Saúde 
do município, para tratar 
da flexibilização do decreto 
vigente que impõe restrição 
necessárias; visando o com-
bate a Covid-19.

“Com a redução do núme-
ro de casos, e pela situação 
atual, creio que teremos ainda 
nesta semana, notícias positi-
vas a respeito dessa questão, o 
que é muito bom, seja para a 
população, como para o nosso 
comércio e demais ativida-

COVID-19

Câmara de Vereadores de Rebouças 
discute flexibilização de decretos
Outras demandas 
também foram 
tratadas na sessão

des”, mencionou Getúlio.
OUTRAS DEMANDAS

Por meio de requerimento 
conjunto, as vereadoras Da-
niele Andrade, Elizabete Piani 
e o vereador Júnior Bepinho 
apresentaram solicitação ao 
Executivo Municipal para 
que seja viabilizada a cons-
trução de uma pista de skate 
na Praça dos Ferroviários. 
Na justificativa, os autores 
relatam que esse esporte traz 

inúmeros benefícios para 
a saúde física e mental de 
jovens e adolescentes, sendo 
um esporte muito prazeroso 
e barato para o praticante. 
Considerando ser funda-
mental para o bom desenvol-
vimento de crianças, jovens e 
adolescentes a prática de ati-
vidades físicas e que vários 
jovens e adolescentes usam o 
skate como ferramenta para 
a prática de esporte, porém, 
pela falta de um local apro-

priado acabam utilizando 
locais inadequados. 

Ainda de acordo com os 
autores, a construção da pis-
ta para prática do skate seria 
um grande incentivo para os 
praticantes reunirem-se no 
local, evitando os perigos das 
ruas, onde habitualmente é 
praticado.

CICLOFAIXA
A vereadora Elizabete 

solicitou, via requerimento 
ao Poder Executivo, para 
que seja feito estudos para 
viabilidade de delimitação da 
pista de caminhada na Praça 
dos Ferroviários com uma ci-
clofaixa, podendo delimitar 
esse espaço com os ciclistas, 
ou seja, até que possa ser 
construída uma ciclovia, a 
pista de caminhada da pra-
ça poderia ser dividida para 
caminhada e para os ciclistas. 
“Considerando que a pista de 
caminhada daquela praça é 

um local muito utilizado para 
a prática de caminhadas e 
também por ciclistas. Vejo a 
necessidade da sinalização 
de solo, indicando ciclofaixa 
para maior segurança dos que 
circulam pelo local”, justifica 
Elizabete.

OBRAS DA SANEPAR
A vereadora Marcia Frei-

tas, apontou, via requerimen-
to à Sanepar, sobre a preocu-
pação com relação a algumas 
obras que a Companhia vem 
realizando na área urbana da 
cidade. “A Sanepar vem reali-
zando obras de manutenção 
na rede de água e esgoto, as 
quais certamente trarão be-
nefícios à população. Ocorre 
que, na obra que está sendo 
realizada na Rua José Afonso 
Vieira Lopes, e arredores, fo-
ram abertas valetas e ainda 
não houve a colocação de 
massa asfáltica, o que tem 
prejudicado o trânsito no local. 

Além do decreto os vereadores também trouxeram outras demandas
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A otite externa agu-
da é uma inflamação do 
conduto auditivo externo 
que pode atingir também 
o pavilhão auricular e a 
membrana timpânica e 
que geralmente tem início 
agudo.

T a m b é m  c o n h e c i d a 
como ouvido do nadador, 
é mais frequente no verão.

Está associada a banhos 
de mar, piscina, ou ainda 
à manipulação do conduto 
auditivo. Geralmente co-
meça com coceira no ou-
vido causado por trauma 
local (instrumentação por 
cotonetes e unhas). Tam-
bém pode ser decorrente 
da umidade, que remove 
a camada lipídica de pro-
teção e permite a entrada 
de bactérias.

Os sintomas principais 
são a dor (70%), o prurido 
(60%), e a plenitude au-
ricular ou “sensação de 
ouvido tampado (22%)". A 
dor à palpação do pavilhão 
auricular,  comumente 
bastante intensa, faz o 
diagnóstico diferencial 
com a otite média aguda.

Em geral, pode ser clas-
sificada em três estágios, 
sendo eles o pré-infla-
matório, o inflamatório 
agudo (com as formas 
leve, moderada e grave) e 
o inflamatório crônico. No 
estágio pré-inflamatório a 
camada lipídica que cobre 
a pele é retirada pela umi-
dade ou trauma local. No 
estágio inflamatório leve 
aparecem hiperemia e 
edema da pele do CAE com 
otorreia clara, inodora e 
discreta dor no trago. Na 
fase moderada o paciente 
reclama de dor e prurido 

OUVIDO 

Otite Externa: a otite do verão
Entenda suas 
causas e qual o 
tratamento 

mais intensos, além do 
lúmen do CAE diminuir 
pelo edema e retenção de 
otorreiaseropurulenta. 
Na fase grave o CAE fica 
completamente obstruído 
e drena secreção cinza-
-esverdeada e descamação 
de debris, a pele se torna 
edematosa, há edema pe-
riauricular pronunciado 
e adenopatia. O paciente 

queixa-se de otalgia in-
tensa, especialmente após 
mastigação e manipulação 
do trago. A fase da otite 
externa crônica é carac-
terizada por prurido de 
maior duração associado a 
um CAE com pele atrófica.

A bactéria mais fre-
quentemente isolada foi a 
Pseudomonasaeruginosa 
(38%),  seguida do Sta-

phylococcusepidermidis 
(9,1%),  Staphylococcus 
aureus (7,8%).

O tratamento da otite 
externa costuma ser fei-
to com analgésico para 
aliviar a dor e antibiótico 
tópico em gotas, por se 
tratar de uma infecção lo-
calizada no canal auditivo 
externo.

A limpeza do CAE em 
consultório otorrinola-
ringológico é uma medida 

importante para que a 
medicação tópica entre 
em contato com os tecidos 
infeccionados. Durante 
o tratamento devem ser 
evitados banhos de mar 
ou piscina.

Algumas medidas para 
evitar as otites externas 
são remover o cerume 
obstrutivo, usar proteto-
res auriculares ao nadar e 
evitar trauma no conduto 
auditivo.

A otite externa pode ser classificada como pré-inflamatória, inflamatória aguda (leve, moderada e grave) e inflamatória crônica
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Por três graças alcançadas Ler  e meditar
1° Reis -Capitulo 18, versículo  20/29

UMA DEVOTA

Oh! Criador do mundo, 
tu que dissestes peças e 
receberás, embora  esteja 
nas alturas em Vossa Di-

vina Glória, inclinai vossos 
ouvidos a  esta humilde cria-
tura para satisfazer o meu 
desejo (fazer o pedido).Ouve  
a minha prece e o meu pedido 
Pai amado e responde - me  

assim como o Senhor ouviu e 
respondeu a oração de Elias, 
responde minha oração  e 
realiza os meus pedidos Pai 
Amado e assim  todos sabe-
rão que só vós sois Deus e que 

só vós que é digno de receber 
nosso louvor e adoração (fa-
zer o pedido).

Citar sete dias pela ma-
nhã em jejum e verás a res-
posta de Deus.

Mandar publicar para 
agradecer e exaltar o nome 
de Deus.
Vamos fazer esta oração  muito  

poderosa  para o fim da
pandemia da Covid-19.

KAUANA NEITZEL E NILTON PABIS

A Moageira Irati promo-
veu, nesta quarta-feira (29), 
um dia de campo para os 
produtores de trigo da região. 
O evento é realizado uma vez 
ao ano, próximo da colheita 
do grão, buscando aproximar 
todos os elos da cadeia do tri-
go, desde o pesquisador, pro-
dutor e moinho comprador. 

O dia de campo tem o ob-
jetivo de abastecer os produ-
tores, com conteúdos e infor-
mações no que se refere ao 
mercado do trigo. Desta vez, 
contou com a apresentação-
de 38 cultivares apresentadas 
pelas empresas Biotrigro, 
OR Sementes, Fundação Pró 
Sementes e Embrapa. 

João Leonardo Pires, pes-
quisador da Embrapa, falou 
aos agricultores sobre as van-
tagens e desvantagens sobre 

AGRONEGÓCIO 

Dessecação de trigo em pré colheita 
é tema de dia de campo em Irati
Pesquisador da 
Embrapa discutiu 
aspectos a serem 
considerados na 
produção

a dessecação do trigo na pré 
colheita, processo que ainda 
é pouco utilizado na região, 
mas propícia uma secagem 
do grão mais uniforme. 

O diretor presidente 
da Moageira Irati, Marcelo 
Vosnika, colaborou falando 
sobre o processo de comer-
cialização do grão para a 
safra 2021 e as tendências do 
mercado. A alta dos preços 

está colocando o trigo como 
produto atrativo para o agri-
cultor. Na propriedade de 
Ricardo Malinoski, localizada 
na Serra dos Nogueiras a 
empresa demonstrou toda a 
diferença entre as sementes 
e como elas se adaptam em 
várias situações. 

A ideia, segundo Vosnika, 
é que os agricultores possam 
perceber no campo qual é 

a melhor semente para a 
sua plantação e com isso ter 
maior desempenho tanto 
em volume como em qua-
lidade. Procuramos trazer 
a cada ano variedades de 
sementes que se adaptem 
da melhor forma possível na 
região através de melhorias 
genéticas, para que se tenha 
no final um trigo com maior 
desempenho no moinho e 

farinha cada vez melhores 
para o consumidor final. 

PADEIROS
O dia de campo ainda 

trouxe uma nuance diferen-
te. Padeiros de vários estados 
do Brasil como São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rondônia 
puderam acompanhar o dia 
de campo para conhecer 
todo o processo da fabricação 
da farinha desde a lavoura 
até o produto final. André 
Machado, diretor comercial 
da Moageira Irati, explica 
que “vários padeiros de todo 
o Brasil vieram a Irati para 
conhecer o processo do Trigo 
de Origem. Atualmente a 
fabricação do pão de fermen-
tação natural tem se tornado 
uma tendência de mercado 
e para ampliar essa ligação 
entre o padeiro e a farinha, a 
Moageira traz os padeiros a 
campo para que conheçam 
todo o processo da produção 
da farinha que dá origem a 
tantos produtos que chega 
à mesa dos Brasileiros. Um 
exemplo disso foi a presença 
do ator Milhem Cortaz que 
faz uma aposta na panifica-
ção da fermentação natural 
e artesanal como ampliação 
de renda. 

O objetivo do evento é aproximar os produtores, o moinho e o padeiro unindo informações

ESTHER KREMER

Os CCF (Centro de Convi-
vência Familiar) estão insta-
lados em cada comunidade 
do interior, em Bituva dos 
Machados, Bituva das Cam-
pinas, Bituva dos Lúcios, 
Angaí, Bituva dos Saruva, 
Assungui, Faxinal do Santo 
Antonio e Fernandes Pinhei-
ro na casa da mata. Este pro-
grama é uma parceria com 
a PROVOPAR (Programa do 
Voluntariado Paranaense), os 
locais têm como objetivo pro-
mover atividades e oficinas 
envolvendo toda a família, 
melhorando a convivência 
familiar e comunitária. 

Os encontros são reali-

FERNANDES PINHEIRO

Centro de Convivência Familiar 
promove oficinas para a população
Os encontros 
têm o objetivo 
de estimular a 
geração de renda e a 
convivência

zados semanalmente e em 
média 350 famílias partici-
pam, não há custo para as 
mesmas.São feitas oficinas 
de trabalhos manuais, com 
o objetivo de geração de ren-
da e também como terapia 
ocupacional, com crochês, 
pinturas e costura.

 Os encontros tinham pa-
rado por conta da pandemia 
e agora voltaram de forma 
presencial, os participantes 
precisam seguir todas as 
medidas de prevenção contra 
à Covid-19. Estas atividades 
podem ajudar a comunidade 
não somente na questão de 

renda, mas também na me-
lhoria da qualidade de vida. 

Os ambientes promovem 
palestras e rodas de conversas 
com crianças, adolescentes, 
adultos e idosos, tudo de acor-
do com o interesse dos parti-
cipantes, com temáticas que 
envolvem o fortalecimento 
familiar e convivência. 

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
explica que estes espaços 
ajudam muito a população 
e que o trabalho está sen-
do feito de forma eficiente. 
“Este programa auxilia a 
comunidade de Fernandes 
Pinheiro neste momento 

em que estamos voltando as 
atividades do cotidiano. Com 
isto, a população pode adqui-
rir autonomia e iniciam no 
mercado de trabalho”, disse 
a prefeita.

A secretária de Assistên-
cia Social do município, Eli-
sângela do Carmo Moreira 
Pires, afirma que a população 
se sente acolhida.“São mo-
mentos de reflexão e troca 
de experiência entre as par-
ticipantes, onde as famílias 
encontram respostas para 
suas necessidades. É um 
espaço que atendente tanto 
crianças, quanto idosos”, 
disse.
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Os encontros retornaram de forma presencial na casa da mata
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Súmulas
EMILIO OGRO-
DOWSKI torna 

público que 
requereu ao 

IAT, a LICENÇA 
AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA, 
para a atividade 

de PSICUL-
TURA. Não foi 

determinado es-
tudo de impacto 

ambiental. 

SÚMULA DE 
REQUERIMEN-
TO DE LICENÇA 

PRÉVIA
ROSSETIM 

& ROSSETIM 
LTDA,CNPJ 

06.256.954/0001-
46, torna público 
que irá requerer 
ao IAT, a Licen-
ça Prévia para 
Manutenção e 
reparação de 
máquinas e 

equipamentos,a 
ser implantada na 
Rua Marginal BR-
-373,KM 269,3, 
S/N, Município 
de Prudentópo-

lis(PR).

EDITAIS 2699

PAZ E BEM
FRANCISCANOS DE IRATI CELEBRAM DATAS MARCANTES

       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! A Fraternidade 
Franciscana de Irati e Comu-
nidade da Igrejinha de São 
Francisco de Assis pertencente 
a Paróquia Nossa Senhora da 
luz, celebra este ano de 2021, 
algumas datas especiais que 
merecem nosso louvor a Deus 
e muita gratidão pela vida. O 
ano de 2020 e este ano de 2021 
foi de muita luta e também luto 
pela perde de muitas pessoas 
amigas e entes queridos fami-
liares em Irati. Chegamos no 
mês de outubro de 2021. Datas 
marcantes lembradas: 117 anos 
de presença da Igreja Católica 
Apostólica Romana em Irati, 
através de nossa 1ª Paróquia 
de Irati, Nossa Senhora da 
Luz, a Padroeira do municí-
pio. E também lembramos 
dos nossos freis franciscanos 
capuchinhos que em 1921, 
atenderam pela primeira vez a 
comunidade católica da Capela 
Nossa da Luz de Irati, quando 
ainda pertencíamos ao muni-
cípio de Imbituva, neste ano 
de 2021, louvamos a Deus pela 
presença de todos, 100 anos de 
muita benção, fé, testemunho 
e evangelização, os freis estive-
ram aqui por três passagens, 
ainda com alegria se fazem 

FRANCISCANOS DE IRATI CELEBRAM DATAS MARCANTES
       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! A Fraternidade presentes nos dando assistência 
espiritual à fraternidade da OFS 
Ordem Franciscana de Irati que 
completa também seus 37 anos 
de existência e tem sede ofi cial 
da fraternidade na Capela São 
Francisco de Assis que completa 
este ano o jubileu dos 40 anos, 
gratidão a Deus, ao Frei Jaime 
Manfrin frade capuchinho ines-
quecível para Irati, hoje reside no 
Convento franciscano na Grécia. 
Caríssimos juntos em fraterni-
dade comemoramos também 
os 25 anos do nosso Teatro da 
Paixão de Cristo, que por inspi-
ração divina foi iniciado pelos 
jovens franciscanos da Capela 
São Francisco. E convidamos a 
população de Irati para partici-
parem deste evento celebrativo, 
a partir do dia 04 de outubro ini-
ciamos as celebrações religiosas 
e festivas em louvor ao Patrono 
São Francisco, com tríduo, e 
missa de ação de graças no do-
mingo dia 10 de outubro, com 
benção de animais, aves, feira 
franciscana e almoço para levar 
para casa. Contaremos com a 
presença dos freis, Padres de 
nossa Paróquia Nossa da Luz e 
convidamos nosso Bispo Dom 
Sergio para celebrar este jubi-
leu e a espiritualidade do santo 

muito amado e vivenciado 
por todos os integrantes da 
grande Família Franciscana 
espalhada por todos os cantos 
do mundo. Hoje é necessário 
conhecer Francisco de Assis 
de uma maneira diferente, 
não pelos seus milagres, pelo 
amor as criaturas ou por ou-
tros atributos que lhe são 
merecidos, mas pelo jovem 
que não envelheceu, alguém 
que acreditou no mundo de 
uma maneira diferente e mar-
cante, um homem capaz de se 
comunicar com Deus vivo e 
presente em tudo, capaz de ex-
pressar-se nas criaturas com a 
mais plena gratuidade, no sol, 
na chuva, na terra, no mar, 
e até na morte, chamando-a 
de sua irmã, enfi m para São 
Francisco, Deus está sempre 
próximo, participa de tudo de 
maneira muito harmoniosa, 
esse é o jeito com que Deus 
se comunicava com ele, tudo 
isso revela que são Francisco é 
um jovem que não envelheceu 
e que ainda está vivo e bem 
vivo junto de toda a grande 
Família Franciscana e seus 
admiradores no mundo todo. 
Paz e Bem. VIVA CRISTO VIVA 
FRANCISCO.

REDAÇÃO E ASSESSORIA SEBRAE

A cracóvia e o mel pro-
duzidos em Prudentópolis, 
estão entre os produtos com 
potencial para buscar o regis-
tro de Indicação Geográfica 
(IG). Na semana passada, o 
grupo de trabalho composto 
pelo Sebrae/PR, Prefeitura de 
Prudentópolis, através das se-
cretarias de Turismo e de Agri-
cultura, PUC-PR, Unicentro, 
Associação dos Produtores de 
Embutidos de Prudentópolis, 
Associação Prudentopolitana 
de Apicultores e Meliponicul-
tores (Apam) e o Sicredi, se 
reuniram para alinhar o tra-
balho. A intenção é protocolar 
o projeto no Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(INPI) em até um ano.  

O gerente da regional Cen-
tro do Sebrae/PR, Joel Franzim 
Junior, lembra que, em 2020, 
o Sebrae realizou um levanta-
mento de 110 regiões em todo 
o país, com potencial para 
conquistarem o reconheci-
mento ofi cial com IGs. Entre 
os produtos com potencial 
estão a cracóvia e o mel de 
Prudentópolis. 

A consultora do Sebrae, 
Fabiola Costa, destaca que 
existem vários processos para 

PRODUÇÃO

Prudentópolis busca registro de 
Indicação Geográfi ca de cracóvia e mel
Produtos 
diferenciados e com 
origens no município 
têm potencial para 
obter o registro junto 
ao INPI

a IG, sendo “como é feita a pro-
dução, quais seus diferenciais, 
quais as características notó-
rias do município que fazem 
com que o mel e a cracóvia 
sejam referenciados”.

O presidente do Sicredi 
Centro Sul, Santo Cappellari, 
é um dos principais parceiros 
no processo de criação da IG 
da Cracóvia e Mel de Prudentó-
polis. Segundo ele, o Sicredi foi 
procurado para ser apoiador 
do projeto e na medida que 
foram conhecendo, também 
perceberam a importância 
desses produtos na história do 
município. 

“Existe uma história de 
longa data que identifi ca esses 
dois produtos. Quando a gente 
começa a ver a quantidade de 
produtores de mel e cracóvia 
envolvidos percebemos a im-
portância de contribuir”, conta 
Capellari. 

Para a secretária de Turis-
mo de Prudentópolis, Cristiane 

Boiko Rossetim, com a obten-
ção da IG, os produtores podem 
ganhar ainda mais mercado. 
A cracóvia é um embutido de 
carne e porco nobre defumada, 
que teve a receita criada por 
um morador local, Dionizio 
Opuchkevitch, na década de 
60. Já a qualidade do mel fez 
Prudentópolis ser reconhecida, 
no passado, como a “Capital do 
Mel”. “Caso tudo ocorra con-
forme planejamos, seremos a 
primeira cidade do Estado a ter 
dois produtos com IG”, afi rma 
a secretária.  

Conforme o presidente da 
Associação dos Produtores de 
Embutidos, Marcos Machu-
lekexistem cerca de 11 fábricas 
no município que produzem 
de 3 a 4 toneladas de cracóvia 
por mês.

Ana Léa Macohon é profes-
sora da Unicentro do setor de 
Ciências Contábeis e atua tam-
bém no Campus de Prudentó-
polis. A entrada dela na área de 

apicultura ocorreu por meio 
de projetos extensionistas, os 
quais levaram a desenvolver 
iniciativas junto aos produto-
res de mel de Prudentópolis. 
Para ela,“a indicação geográfi -
ca é um direito de propriedade 
intelectual que é concedido 
pelo INPI, quando falamos em 
IG, falamos de qualidade”, 
aponta a professora. 

Além da cracóvia, o mu-
nicípio busca a IG para o mel, 
tanto o produzido pela abelha 
com ferrão, quanto o da abe-
lha sem ferrão (Mandaçaia). 
A diferença entre eles, con-
forme explica o presidente 
da Apam, Tarcízio Kraiczek, 
está na propriedade de mel de 
uma abelha para outra. Hoje, 
a Associação conta com mais 

de 100 associados, sendo que 
a produção estimada no Mu-
nicípio é de 400 mil quilos/ 
ano de mel. 

“Em função da necessida-
de de diversifi car a produção 
nas pequenas propriedades, a 
apicultura tem ganhado força 
novamente em Prudentópo-
lis”, conta Kraizcek. Segundo 
ele, para que a produção seja 
de qualidade, a Associação 
tem atuado na organização 
do setor, com o apoio na aqui-
sição coletiva de insumos; 
assistência técnica em parce-
ria com a Emater; cursos em 
parceria com o Senar, além da 
criação de novas técnicas para 
o aumento de produtividade.

Hoje, o Paraná possui nove 
produtos com registro de IG 
que são o café do Norte Pio-
neiro, a goiaba de Carlópolis, o 
mel do oeste do Paraná, o quei-
jo de Witmarsum, o melado de 
Capanema, a uva de Marialva, 
a erva-mate São Mateus – do 
sul do Paraná, o mel de Orti-
gueira e a bala de banana de 
Antonina.  Outros cinco já 
foram protocolados no Insti-
tuto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI): a cachaça 
e aguardente de Morretes, o 
barreado e a farinha de man-
dioca do Litoral, o morango do 
Norte Pioneiro do Paraná e os 
vinhos de Bituruna. No Brasil 
são 87 produtos com registro. 

Prudentópolis será a única cidade do Estado com identifi cação geográfi ca de dois produtos
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ESTHER KREMER

O Primeiro Congresso 
Macrorregional: Comparti-
lhando Experiências entre 
as Secretarias Municipais de 
Assistência Social aconteceu 
na sexta-feira (24), no Centro 
da Juventude, em Irati. O 
evento contou com a parti-
cipação da deputada federal, 
Leandre Dal Ponte, o prefeito 
e a vice-prefeita de Irati, 
Jorge Derbli e Ieda Waydzik 
e a secretária de Assistência 
Social do município, Sybil 
Dietrich.

O principal objetivo do 
encontro foi compartilhar 
experiências e ideias entre 
as Secretarias, como forma 
de melhorar os serviços de 
Assistência Social do estado 
do Paraná. O evento também 
contou com a presença de 16 
representantes de municí-
pios do Paraná, vários mem-
bros do setor de Assistência 
Social e primeiras damas de 
diversas cidades. 

A deputada federal, Le-
andre Dal Ponte, esteve no 
evento e comentou sobre o 
cuidado com a pessoa idosa, 
com a primeira infância e 
violência contra a mulher. 
“Quando falamos em idoso, 

PARCERIA 

1º Congresso de Secretarias de Assistência 
Social do Paraná acontece em Irati
O encontro 
aconteceu no Centro 
da Juventude, na 
cidade de Irati

falamos em cuidado. Hoje 
nós temos um desafio nesta 
área, que é fazer o idoso enve-
lhecer com qualidade”. 

Leandre ainda enfati-
zou que é importante fazer 
um marco de cuidados na 
primeira infância, segundo 
ela, o trabalho que a Assis-
tência Social faz, em todos 
os municípios, é de extrema 
importância para o cuidado 
da população nesta fase. 

O prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, explicou sobre o Com-

plexo da Cidade do Idoso em 
Irati. Segundo Derbli, a ideia 
partiu da deputada Leandre 
com a aprovação do governa-
dor do estado Carlos Massa 
Ratinho Júnior, o convênio 
do projeto deve ser assinado 
em breve, com o valor de R$ 7 
Mi. O prefeito ainda ressalta 
que Irati está se tornando um 
modelo na área de Assistên-
cia Social. “É importante este 
trabalho em rede que esta-
mos fazendo, queremos que 
isto continue. Irati está se 

tornando um exemplo e isto 
muito nos orgulha”, disse.

A vice-prefeita, Ieda 
Waydzik, relatou sobre os 
cuidados da Assistência So-
cial em relação a violência 
contra a mulher. “Embora 
a violência ainda apareça 
muito e é importante que 
apareça pois antes as mulhe-
res não tinham coragem de 
denunciar. Hoje com a Casa 
Maria da Penha e a patrulha, 
nós tentamos proteger cada 
vez mais estas mulheres, que 

são vítimas”.
A secretária de Assis-

tência Social, Sibil Dietrich, 
explicou sobre a necessidade 
do encontro e enfatiza que 
não será o último. “Esta 
ideia foi construída coleti-
vamente com os gestores 
dos municípios e a gente 
vem trocando ideias, então 
surgiu a necessidade de nos 
reunirmos para este encon-
tro, para aprimorar as ações 
que todos vem desenvolven-
do na área, é uma troca de 
experiências”. 

A primeira dama de Co-
lombo e também secretária 
de Assistência Social, Elis 
Lazarotto, contribuiu com o 
encontro mostrando o que 
é feito em seu município 
na área social, Elis também 
comentou a importância do 
Congresso. “É de extrema 
importância este momento, 
nós trabalhamos, em Colom-
bo, fortemente a questão do 
idoso e da primeira infância, 
mas ver experiências que 
tem dado certo em outros 
municípios enriquece muito 
o nosso trabalho”, disse.

ESTHER KREMER

O atleta e enfermeiro, 
Julio Cesar Verissimo, de 46 
anos, vai participar da iné-
dita Rio do Rastro Marathon 
uma corrida em montanha 
organizada pela Corre Brasil 
e Mountain Do. A competição 
acontece na Serra do Rio do 
Rastro, em Santa Catarina, 
nos dias 02 e 03 de outubro. 
Cerca de 1500 atletas vão 
participar do evento, sendo 
três modalidades de 25km e 
42km de corrida, e 40km de 
ciclismo. 

O local escolhido para 
a prova será fechado, e os 
atletas terão sete horas para 
terminar o trecho de 42km, 
4h30 para terminar os 25km 
e quatro horas para terminar 
o percurso de 40km de bike. A 
serra conta com 2.560 metros 

ESPORTE

Atleta de Irati participa da inédita 
Rio do Rastro Marathon de 2021
A competição 
acontece em Santa 
Catarina nos dias 02 
e 03 de outubro

de ganho de altimetria e mais 
de 280 curvas. A Rio do Rastro 
Marathon vai seguir todos os 
protocolos de prevenção a 
Covid-19.

Julio é vice-campeão pa-
ranaense em mountain bike, 
em 1994 e 1995, também 
foi pioneiro no triathlon na 
competição Sesc Triathlon 
Caiobá, em 2020. O atleta 
também pratica esportes 
como o duathlon terrestre e 
aquático, travessia em alto 
mar e corrida de aventura em 
montanha. 

Verissimo vai participar 
da categoria de 42km e se-
gundo ele, será um grande 
desafio, visto que é a primeira 
vez que vai participar de uma 
competição neste nível. Como 
forma de treinamento para 
a maratona, Julio fez uma 
corrida até Inácio Martins, 
foram 51.100 km em um dia 
chuvoso. “Aquele dia foi uma 
superação, pode se dizer um 
esquenta para Rio do Rastro 
Marathon, claro que lá esta-
mos falando de ganho de al-
timetria e clima variável, mas 

estou me preparando”, disse.
O enfermeiro conta com 

uma equipe que está cuidan-
do do seu preparo físico e ali-
mentação. A personal trainer, 
Franciele Langaro, é uma das 
pessoas que está ajudando 
neste processo, segundo ela, 
os treinos são montados para 
que o atleta possa ter mais 
resistência, visto que a prova 
exige este preparo. 

Julio ainda agradeceu a 
todos os seus patrocinadores, 
o Jornal a Folha de Irati, M. T. 
Móveis de Cadeiras, Leite São 
Miguel, Comercial Rebesco, 
Barba Auto Center, Moov 
Assessoria Esportiva, Farma 
Bin Suplementos, Métrica En-
genharia Integrada, Nutrição 
Clínica e Esportiva Simone 
Retzalaff, Master Fitness Aca-
demia, Anila (Restaurante, 
posto, boutique e café co-
lonial), Irmão Alessi, Cesar 
Delong Fotos Esportivas. 

O atleta diz estar motivado 
e preparado para a competi-
ção, o seu objetivo e ficar en-
tre os 100 primeiros a cruzar 
a linha de chegada.

O principal objetivo do encontro foi compartilhar experiências e ideias entre as Secretarias
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Julio na competição no Parque Buraco do Padre em Ponta Grossa
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Prefeitura Municipal 

de Rio Azul

No mês de setembro, 
aconteceu o segundo 

encontro do 
TEAcolher, organi-
zado pela psicóloga 
Lucilene Kazmierski 
e pela fonoaudiólo-
ga Joelma Cardoso 
Schlumberger. O 

encontro ocorreu na 
Clínica Rebesco e 

contou com a presen-
ça da professora Drª 
Ana Priscila Batista, 

que atua no Departa-
mento de Psicologia 
da Unicentro, e da 
aluna de psicólogia 

Laura Beatriz Bora. O 
encontro reúne pais 
de crianças autistas 

para uma roda 
de conversa e 
informações. 

Na foto: Lucilene, 
Joelma, Drª Ana
 Priscila e Laura.

              ntonela Pereira Leal comemorou em grande 
estilo seu primeiro aninho no último dia 24. Filha dos 
empresários Jhonatan Taborda Leal e Tainah Renata 

Pereira. Feliz aniversário!!!

        
            radialista Sidão comemorou 

seu aniversário no domingo (26), que 
esta data se repita por muitos anos e 

que cada vez você comemore com mais 
entusiasmo e alegria! 

Parabéns!!!

 A carismática Bia Socek, eleita pelo público a melhor 
sanfoneira do Brasil, a convite da Cavassim Móveis 

compareceu à Inácio Martins na última sexta-feira (24). 
A sanfoneira foi surpreendida ao receber o convite que 

engrandeceu a visita do governador Carlos Massa
Ratinho Júnior ao evento. 

A querida Daniele Schlumberger 
comemorou a passagem do seu aniversário 

na terça-feira (28). Que sua vida seja
 repleta de alegrias, realizações, saúde, 

amor e sucesso. Parabéns!!!
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