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FOLHA NA ESCOLA
Alunos estão 
classifi cados para 
a fase fi nal do 
concurso

Cidades 10

Irati, 26 de Novembro de 2021

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2712

R$ 2,00

PRUDENTÓPOLIS
Novo atacarejo do Grupo Saviski 

gera mais de 140 empregos

INOVAÇÃO
Projeto 
Guabiroba é 
implantado no 
Pinho de Baixo

Cidades 11

PROJETOS
Amcespar recebe 
reconhecimento 
durante evento 
em Foz

Cidades 15

PRUDENTÓPOLIS
Prefeitura 
incentiva retorno 
de eventos
municipais 

Cidades 05

Encerram neste domingo (28), à 00h, as 
concessões de pedágio, e no Paraná não terá 
mais cobrança da tarifa. Agora, as estradas 
estaduais e federais, do Anel de Integra-
ção, passam a ser de responsabilidade do 
Governo do Paraná, que faz contratações e 
mudanças para realizar os serviços, atendi-
mentos e assistência nas vias. Saiba como 
vai funcionar. Cidades 11

FÉ
Devotos 
prestarão 
homenagem à 
Nossa Senhora 

Cidades 12

PROGRAMAÇÃO
Festividades de 
Natal iniciam no 
domingo em Rio 
Azul 

Cidades 13Cidades 07

N
ilt

on
 P

ab
is

N
ilt

on
 P

ab
is

DIA 28 

Paraná fi ca sem cobrança de 
pedágio a partir de domingo
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 JORNAL ASSOCIADO  
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA
Fundada em  

21 de abril de 1973

Pedágios sem cobrança
Domingo (28), será um dia histórico para 

o Paraná. À 00h, encerram os contratos com 
as concessionárias e não haverá mais co-
brança nas praças de pedágio do estado. As 
rodovias estaduais e federais do Paraná, que 
fazem parte do Anel de Integração, passam 
a ser de responsabilidade do Governo Esta-
dual. Após 24 anos, encerra um pesadelo 
vivido pelos motoristas. 

O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior e toda a equipe estão empenhados 
em assegurar os demais serviços, que en-
cerram junto com o fim dos contratos, de 
manutenção, atendimento e assistência nas 
estradas, continuem. O estado está em an-
damento com contratações de guincho, de 
empresas para conservação e manutenção 
do pavimento, e o DNIT também colaborará. 
Em ocorrências na pista, o cidadão deve 
entrar em contato com a Polícia Rodoviária 
Federal, ou Polícia Rodoviária Estadual, ou 
Corpo de Bombeiros  no caso de acidentes 
com vítimas. Os atendimentos serão rea-
lizados em parceria com a rede de Samu. 

Antes mesmo de anunciar o novo mo-
delo de pedágio, o governador do Paraná 
informou, em várias entrevistas, que o mo-
delo atual não ficará nem mais um minuto, 
devido ao valor exorbitante nas tarifas. As 
denúncias de corrupção também deixam a 
população em dúvida. 

Em 2018, o Ministério Público do Federal  
apontou que, desde o início dos contratos 
de concessão do Anel de Integração, há 
24 anos, existe um “esquema de pedágio” 
que envolve empresários, políticos e servi-
dores públicos. As denúncias envolviam o 
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pagamento de propina para concessionárias 
de pedágio para obter aditivos vantajosos. Os 
proocessos ainda estão em investigação e nada 
foi comprovado até o momento. 

A medida de não prorrogar os contratos 
parece radical, mas com uma cobrança mui-
to maior que os demais estados é necessária 
uma mudança. O usuário paga muito por esse 
serviço e merece respeito e desembolsar um 
valor viável para ter o pedágio e tudo que este 
trabalho oferece. é isso que o novo modelo vai 
proporcionar, pelo menos, na teoria. Porém 
todos terão que aguardar até o 2º trimestre 
de 2022 para iniciar o processo pelo Governo 
Federal, que será através de leilão.

Mas toda essa mudança vai gerar muitos 
desempregos. Agora, cabe aos órgãos públicos 
conseguirem meios para que as famílias te-
nham novas contratações e o cenário melhore. 
Isso também vai afetar os cofres públicos. Ou-
tro ponto que deve ser analisado é do Imposto 
Sobre Serviço (ISS) pago pelas concessionárias 
aos municípios, e na região também para a 
Amcespar, que vai impactar na arrecadação, 
mas isso será sentido ao longos dos próximos 
meses.

O Estado corre contra o tempo para ajus-
tar tudo até o dia 27 e 28 de novembro. Busca 
soluções para que os serviços não sejam afe-
tados. Vamos aguardar como vai funcionar, 
mas a cobrança cara que tinha antes não vai 
mais acontecer, porém temos que aguardar 
os próximos passos para dizer se foi o certo ou 
errado. Mas temos a certeza que a fiscalização 
será maior, por parte da população, quando o 
novo contrato for assinado. 

A VIDA COMO ELA ERA 
Concordem uns, discordem outros, o fato é que a vida 

social e as atividades produtivas voltam a ser quase iguais 
ao que eram antes da pandemia. No próximo mês, a pande-
mia, que tem como origem a cidade de Wuhan, província de 
Hubei, na China, completa dois anos de vida. Explicando a 
expressão “quase iguais”, valho-me do filósofo Heráclito de 
Éfeso, que ensinava: “Ninguém pode entrar duas vezes no 
mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se en-
contram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou”. 
Para milhares de pessoas, a vida fez uma curva. Perderam 
e muito, mas algum ganho ocorreu.

O planeta abriga contingentes humanos feridos e amar-
gurados com a perda de amigos e parentes, sendo raro en-
contrar alguém que tenha passado ao largo da devastação, 
sem casos para contar. Um morreu aqui, outro ali, alguns 
sofreram muitos nas UTIs, e as narrativas se locupletam de 
relatos doloridos. O planeta terra continua azul e com cor-
rentes de nuvens sobrevoando os continentes, mas, sob seu 
solo, milhões foram empurrados para seu eterno habitat.

A dor traz a tristeza e esta vem acompanhada de fartas 
doses de angústia, desencanto e desespero, que afligem 
milhões de seres vulneráveis, principalmente as massas que 
perderam seus empregos, caindo nas bordas do desempre-
go, sem os estoques mensais que subsidiavam sua existên-
cia. Os coitados entram em um novo modo de vida, com um 
olho aqui, outro ali, procurando um jeito de se acomodar aos 
tempos de penúria que pontuam por todos os lados.

No Brasil, os dados apontam um índice de 15% de desem-
prego, abrigando 14,8 milhões de pessoas sem ocupação, 
um número que se torna muito maior se observarmos 
outras variantes, como quebra e diminuição de salários, 
redução significativa de serviços, recomposição de formas 
de trabalho etc.

Os impactos são de monta, bastando olharmos para 
crianças e adolescentes que deixaram de ir à Escola, um 
dano incontável que se projeta no atraso educacional de 
uma geração. Quase dois anos sem Escola ou amparados 
em ferramentas virtuais que não substituem a presença 
física em sala de aula, esse grupamento sofrerá abalos em 
suas carreiras profissionais. Imaginem o que isso significa 
em termos de impacto sobre a evolução educacional e tec-
nológica do planeta. Um gigantesco buraco. Um atraso na 
vida civilizatória.

Para não ficarmos apenas na esfera dos males, podemos 
inferir que a pandemia trouxe em seu bojo um conjunto de 
valores até então desprestigiados. A paciência para supor-
tar as perdas, mostrando que não somos imunes a vírus e 
bactérias. O domínio do conhecimento nas ciências bioló-
gicas com a avalanche de vacinas em processamento em 
centenas de laboratórios. O diálogo mais aberto e sincero 
entre as Nações, apesar dos conflitos iniciais travados pelas 
potências sobre a origem da pandemia. A solidariedade que 
joga sua mão para acolher grupos sofridos, principalmente 
junto às populações do continente africano. A revisão po-
sitiva da maneira de viver, que baixa sobre a consciência 
de indivíduos sem nenhuma preocupação com o amanhã.

Infelizmente, não são poucos aqueles que vivem no 
esbanjamento, deixando de olhar para os infortunados, 
preocupados tão somente com o acúmulo de riquezas. 
Governantes há que brincam com o sofrimento, negando 
a eficácia da vacina ou desprezando as recomendações da 
ciência. Muitos dos nossos representantes, que estarão 
humildemente pedindo votos no palanque de 2022, hoje se 
esforçam para expandir recursos e aumentar seus feudos, 
sob a suspeita de que parte das verbas jamais chegará ao 
destino por eles apontado. São pessoas medíocres.

José Ingenieros, pensador argentino, diz em O Homem 
Medíocre: “Os servis e medíocres se alardeiam de honestos, 
como se alguma vez a incapacidade do mal pudesse ser 
confundida com virtude...os medíocres preferem a male-
dicência surda à calúnia violenta, de modo que praticar a 
infâmia escondida e sutil é menos arriscado e, portanto, 
mais condizente com sua condição de moradores do limbo 
que sobra entre o superior e o inferior, mais especifica-
mente nas margens da comprida avenida espremida entre 
o mediano e o médio.”

 
GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR 

POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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"R$4 mi"
Emenda enviada pelo 

deputado Sandro Alex 
para construção da Bi-
blioteca na Unicentro

ESPORTE

Prefeitura promove 1ª Volta 
Cicloturística de Teixeira Soares
Evento acontece no 
dia 12 de dezembro, 
com saída da Estação 
Ferroviária, às 7h45

ASSESSORIA 

A Secretaria de Esporte 

e Lazer promove a 1ª Volta 
Cicloturística de Teixeira 
Soares. O passeio será no 
domingo, 12 de dezembro, 
com saída programada às 
7h45, da Estação Ferroviá-
ria (Estação do Papai Noel).

 Com percurso de 16 km, 
os ciclistas passarão por 

diversos pontos do municí-
pio, fomentando o turismo 
rural e desenvolvendo essa 
modalidade esportiva na 
cidade. “Além de fazer a 
movimentação de pessoas, 
esse evento é importan-
te para integração, pois 
através desse passeio no 
nosso município podemos 
desenvolver a modalidade 
do ciclismo, ainda mais 
na volta desse momento 
pós-pandemia”, explica 
o Secretário de Esporte e 
Lazer, Alyson Platini Xavier 
Przybysz de Souza.

 SEGURANÇA
Todo o trajeto será orien-

tado, com acompanhamen-
to da Polícia Militar, de uma 
equipe de enfermagem, 

um micro-ônibus e um 
caminhão que estará dis-
ponível para eventuais 
imprevistos. Lembrando 
que o uso de equipamen-
tos de segurança é indis-
pensável.

 ROTA
A saída será na Estação 

Ferroviária (Casa do Papai 
Noel); e percorrerá a PR 
438 sentido Ponta Gros-

sa; Ponte do Rio das Almas 
conversão a direita, sentido 
Guabiroba; Clube do Gua-
biroba conversão à direita, 
seguindo até estrada prin-
cipal Teixeira/Rio d’Areia; 
Conversão à direita na es-
trada principal seguindo até 
a entrada perímetro urbano 
de Teixeira Soares; Chegada 
Estação Ferroviária (Casa do 
Papai Noel).
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INSCRIÇÕES:

As inscrições devem ser feitas através do link: https://bit.
ly/30WnFLi, e para participar, os ciclistas devem doar 1kg 
de alimento não perecível no dia do passeio. Para mais 

informações: (42) 9962-5681

Senador
O prefeito Jorge Derbli 

esteve no último domingo na 
convenção nacional do PSDB 
em Brasília. Derbli aprovei-
tou a oportunidade e ofi ciou 
ao partido sua intenção de 
disputar a vaga do senado 
pelo PSDB. Ainda na segunda 
feira, Derbli recebeu a visita 
do ex-governador Beto Richa 
que diz que Derbli está transi-
tando na esfera mais alta do 
partido e tem perspectiva de 
disputar a vaga pelo partido. 
Depois de Derbli ter ventila-
do a intensão de disputar o 
senado pelo PSDB, o depu-
tado federal Valdir Rossoni 
deixou escapar que também 
pode voltar atrás na saída 
da vida pública e disputar o 
cargo. “Só pra se ter espaço 
no partido, já é uma disputa”, 
disse Derbli. 

 Liberado 
O prefeito Jorge Derbli recebeu na quinta (25) a autoriza-

ção da Caixa Econômica Federal para contrair o empréstimo 
no modelo FINISA de R$ 30 milhões para infraestrutura. O 
fi nanciamento foi liberado pela Câmara de Vereadores e teve 
atuação importante da Secretaria de Planejamento, liderada 
por Joãozinho Almeida. O prefeito Derbli, junto da vice Ieda, 
estão de imediato tomando as medidas para dar sequência 
na burocracia e a liberação do recurso que está prevista parte 
para 2022 e parte para 2023. Para quem duvidava ou criticava...

Visita
Continuando o assunto, Derbli recebeu a visita do presidente 

do PSDB Estadual, deputado Paulo Litro, que deverá disputar 
uma vaga na Câmara Federal. Litro terá em Irati dobrada com 
o vereador Ronaldão, que possivelmente disputará uma vaga 
na Assembleia. O presidente da Sigla disse que o PSDB não terá 
candidato a governador e que não deverá coligar com ninguém, 
e a possibilidade da candidatura de Derbli cresce dentre os in-
fl uenciadores do partido. Mas ainda é necessário primeiro que 
o partido indique pelo voto que será o presidenciável pelo PSDB. 
Isso tem muita infl uência em todas as decisões do partido. Para 
quem achava que era brincadeira, a candidatura de Derbli está 
ganhando traços de realidade. 

Entrega Ofi cial
O prefeito Jorge Derbli, 

junto da vice Ieda e do secre-
tário da Agricultura e autor 
e doador do projeto, enge-
nheiro Dagoberto Waidzyk, 
fizeram a apresentação do 
projeto arquitetônico que foi 
aplicado na Feira do Produtor 
iratiense aos produtores na 
quinta (25). O recurso para 
execução da obra foi provido 
pela deputada Leandre. O 
projeto remete as etnias que 
desenvolveram Irati, mas em 
especial aos 150 anos da Imi-
gração Polonesa no Paraná. 

Cassado
O deputado Evandro 

Roman (Patriotas) teve seu 
mandato cassado pelo TSE 
por 4 votos a 3. Roman deixou 
o PSD, partido em que era 
suplente, com uma carta de 
anuência do partido, permi-
tindo que ele saísse, recurso 
isso previsto na constituição. 
O Deputado ingressou no 
Patriota, partido que pre-
side no Paraná. Segundo 
informações, Evandro não 
deixa o cargo como prevê a 
decisão porque está entrando 
com “embargo de declara-
ções”. Ainda deve recorrer 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), porque, segundo sua 
defesa, a “carta de anuência” 
está prevista nas questões 
eleitorais. 

Apoio
O deputado recebeu várias 

mensagens de apoio durante 
a quinta feira (25). No período 
da tarde, até mesmo o pre-
sidente Jair Bolsonaro ligou 
para deputado manifestando 
solidariedade e apoio. Uma 
das teses levantadas, mas 
não especuladas, segundo 
“informações de cocheira”, é 
que como a cassação de Fran-
cisquini, a perda de mandato 
de Roman, que é próximo 
de Bolsonaro, seria mais um 
recado ao presidente. Mas 
o deputado está confiante 
com as ações tomadas, seu 
mandato será mantido. Um 
dos deputados que entrou na 
justiça pedindo a cassação de 
Roman foi Stephanes Junior 
que é suplente.  

Inauguração
O superintendente Ge-

ral de Tecnologia e En-
sino Superior do Paraná 
(SETI), Aldo Bona, e o reitor 
da UNICENTRO, convi-
dam a comunidade para a 
inauguração da Biblioteca 
construída no campus de 
Irati da UNICENTRO. O 
prédio teve emendas do 
deputado Federal Sandro 
Alex que adotou a institui-
ção para envio de recursos. 
A inauguração será na pró-
xima segunda (29),às 10 
horas, no Campus de Irati. 

“As pessoas que 
falam muito mentem 
sempre, porque 
acabam esgotando seu 
estoque de verdades”.

(MILLÔR FERNANDES, ESCRITOR)
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José e Josefina Fillus
A casa do comércio 
do casal, sempre foi 
palco de encontros e 
de muitas conversas 
em língua polonesa
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LUIZA NELMA FILLUS

José Wantroba Fillus, 
filho de Miguel e Ágata-
Fillus, nasceu na Colônia 
Muricy, município de São 
Jose dos Pinhais em 19 de 
março de 1882.

Josefina Filipak Fillus, 
filha de José e Maria Bier-
nascki Filipak, nasceu em 
Botiatuvinha, município 
de Curitiba em 3 de maio 
de 1988.

Casaram-se na Colônia 
Orleans aos 05 de maio de 
1905.

O casal José e Josefina 
Fillus tiveram os seguintes 
filhos: Rosália, casada com 
o comerciante Alexan-
dre Pavelski; João, casado 
com Maria Stroparo Fillus, 
Francisco,  casado com 
Tereza Moreira Fillus e Ma-
ria, casada com Joaquim 
Zarpellon.

Viveram alguns anos na 
Colônia Murici e transfe-
riram-se para Irati, aos 16 
de julho de 1914.Em 1916, 
na Rua 19 de Dezembro, 
abriram um estabeleci-
mento comercial, cuja ra-
zão social era José Fillus 
Comércio Ltda.  Mantive-
ram o comércio em pleno 
funcionamento até janei-
ro de 1969, perfazendo 
um total de 55 anos de 
atividades ininterruptas. 
No início era um comér-
cio modesto, mas com o 
passar dos anos, trans-
formou-se numa refe-
rência, servindo a Irati 
e  região.  Conforme os 
estabelecimentos da épo-
ca, possuíam grandes va-
riedades de mercadorias 
como: secos e molhados, 
armarinhos, ferramentas, 
instrumentos agrícolas, 
tecidos,  sementes,  cal, 
areia, produtos agrícolas, 
alguns vendidos a granel. 
Enfim, um comércio que 
contemplava às necessi-
dades de seus clientes, 
que vinham amiúde com 
suas carroças, que as dei-
xavam, tanto em frente ao 
comércio, como também 
nos terrenos laterais, for-
mando um movimentado 

ir e vir de pessoas, com 
seus pacotes e outros ti-
pos de embrulhos para 
levar as mercadorias. Era 
um ponto de encontro 
da etnia polonesa, onde 
muitos clientes não fa-
lavam o português, mas 
o comércio dispunha de 
algumas pessoas que os/
as atendiam no idioma 
materno, o que aproxima-
va as pessoas em longas 
conversas e longas recor-
dações. Gaspar Valenga, 
em seu livro Minha Vida, 
minha história, editado 
pela Unicentro, em 2002, 
relata na página 124, o 
seguinte fato, que se lem-
brou quando tinha seus 
nove anos, pois ficou de 
vigia, durante a ditadura 
do governo Vargas, que 
com o intuito de fortale-
cer a nação, proibiu todos 
os imigrantes de falar 
seus idiomas, bem como, 
fechou as escolas que mi-
nistravam aulas em seus 
idiomas pátrios, inclusive 
escolas em Irati.

“Naquela época, fora 
terminantemente proibi-
do se conversar em outro 
idioma que não fosse o 
português.  Eu mesmo, 
em um determinado dia, 
fui encarregado de fazer 
a função de vigia, quan-
do estavam reunidos na 
casa comercial do senhor 
José Fillus,Irati,  várias 
pessoas que não sabiam 
falar o nosso idioma e 
tinham medo de falar em 
polonês.  Caso eu visse o 
Tenente Amaral, deveria 
dar o alerta para que nin-

guém se pronunciasse no 
idioma polonês”.

José  Fi l lus,  a lém de 
comerciante, foi pecua-
rista, agricultor. Foi pro-
prietário de olaria, pois 
a casa que construiu na 
Rua 19 de Dezembro ti-
nha tijolos e telhas feitos 
em sua própria empresa, 
que funcionou até 1939. 
Tocava violino todos os 
domingos pela manhã; 
como plateia tinha seus 
funcionários e netos que 
se encantavam com sua 
destreza em apresentar 
lindas músicas polonesas.  
Também auxiliava os ne-
cessitados, acolhendo-os 
como caseiros em casas de 
sua propriedade, dando-
-lhes trabalho. 

Josefina Fillus atuou 
i n i n t e r r u p t a m e n t e  n o 
comércio até seus 81 anos 
de idade, dirigindo com 

Família de José Fillus e Josefina Fillus, em 1926, em Irati

Família Fillus comemorando aniversário de casamento em 1947, do lado da casa comercial em Irati

competência e dinamis-
mo esse trabalho, sempre 
atenta ao mister de aten-
der muito bem a todos, 
como também, primava 
nas compras de suas mer-
cadorias, pois exigia que 
fossem de ótima quali-
dade, para ter um bom 
desempenho como comer-
ciante. Ainda, a família 
toda se deliciava no seu 
pomar, cujas variedades 
de frutas eram de ótima 
qualidade e por isso visi-
tados todos os dias, pois 
em cada estação tinha 
frutas para serem degus-
tadas.  Frutas que todos 
levavam para suas casas 
e ainda distribuíam para 
amigos e vizinhos.

J o s e f i n a  F i l l u s  f r e -
quentava  a missa domi-
nical das 10 horas, visto 
que a referida missa era 
rezada em polonês,  na 
Igreja de São Miguel, onde 
pertencia às damas de 
caridade e à associação-
cristã da época.

Josefina, seguidamente 
era convidada para casa-

mentos e sempre ela se 
fazia presente, pegava sua 
charrete, encilhava um ca-
valo, e eu, sua neta, acom-
panhava nesses passeios 
tão lindos que insistem 
em voltar a lembrança, de 
tanta magia que tinham.

Josefina Fillus era uma 
pessoa que acolhia em seu 
estabelecimento muitas 
pessoas da cidade de Ira-
ti, desde os colonos que 
compravam praticamente 
tudo para a lavoura, como 
as donas de casa que es-
colhiam lindos tecidos, 
que se transformavam 
em bonitas obras de arte. 
Ainda possuía um capri-
cho ímpar com todas as 
mercadorias, vigiava in-
cessantemente a fim de 
que os clientes saíssem 
bem satisfeitos e que re-
tornassem logo. O diálogo 
com a freguesia fluía es-
pontaneamente. 

José Fillus faleceu em 
Irati, em 27 de outubro 
de 1963, e Josefina Fillus 
faleceu em 10 de fevereiro 
de 1969. 
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José Fillus e Josefi na Fillus. Casal manteve comércio por 55 anos
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ESTHER KREMER

O 1º Evento Terra das 
Cachoeiras ocorrerá nos 
dias 03, 04 e 05 de dezem-
bro no Centro de Eventos 
de Prudentópolis. Os in-
teressados em compor 
a área gastronômica do 
local devem se cadastrar 
na Secretaria Municipal 
de Turismo o mais breve 
possível.

O  eve n t o  f o i  c r i a d o 
para apoiar a retomada 
da economia e das festivi-
dades no município, desta 
forma, gera oportunida-
des para o comércio.

Segundo a secretária 
de Turismo do município, 
Cristiane Boiko, este será 
um dos primeiros grandes 
eventos pós-pandemia 
e a Prefeitura ainda não 

TURISMO

Prudentópolis promove 1º 
Evento Terra das Cachoeiras
O evento está 
programado para 
acontecer nos 
dias 03, 04 e 05 de 
dezembro

tem dados que possam 
e s t i m a r  o  n ú m e r o  d e 
participantes.“Mas posso 
adiantar que a adesão 
está  superando as  ex-
pectativas e todos estão 
convidados a participar”, 
disse.

Todas as empresas lo-
cais  podem participar 
da área gastronômica, 
desde que formalizadas, 

e devem apresentar do-
cumentação no setor res-
ponsável. Os documentos 
necessários são:  CNPJ, 
alvará de funcionamento 
e alvará de vigilância sa-
nitária. 

Para a  se cretária,  é 
muito importante a reto-
mada destes eventos, pois 
as empresas precisam vol-
tar ao ritmo que tinham 
antes da pandemia. “Eu 
vejo que principalmente a 
área de gastronomia, pas-
sou por muitas dificulda-
des neste período e agora 
a Secretaria de Turismo 
está dando boas oportu-
nidades. Acredito que seja 
um grande avanço para 
o município”,  comenta 

Cristiane.
CRONOGRAMA DO 

CONCURSO
Sexta-feira (03)
19h – Abertura oficial 

do Centro de Eventos Terra 
das Cachoeiras Gigantes 

20h às 23h30 – Visita 
aos Stands da Feira e Expo-
sições; shows de músicas 
com cantores locais; praça 
gastronômica, artesãos e 
comerciantes locais.

Sábado (04)
9h – Abertura dos por-

tões do Centro de Eventos;
9h às 23h30 -  Visita aos 

Stands da Feira e Expo-
sições; artesãos e comer-
ciantes locais.

14h às 23h30 – Almoço 
no restaurante.

14h às 23h30 - Shows de 
músicas com cantores lo-
cais e praça gastronômica.

Atividades Esportivas 
14h – Jipe;
17h – Corrida rústica.
Domingo (05)
9h – Abertura dos por-

tões do Centro de Eventos;
9h às 18h - Visita aos 

Stands da Feira e Expo-
sições; artesãos e comer-
ciantes locais.

11:30h às 14h – Almoço 
no restaurante;

14h às 23h30 - Shows 
de músicas com cantores 
locais e praça gastronô-
mica.

Atividades esportivos 
14h – Velocross;
14h – Carros antigos.

“O objetivo é ter vários eventos como este e 
com participação do comércio e gastronomia 
local. Devemos valorizar estas empresas 
e criar formas de melhorar a economia do 
município”

CRISTIANE BOIKO

A Secretaria Municipal de Turismo está cadastrando 
os empreendimentos que tem interesse em compor 

a área gastronômica do evento. Os documentos 
necessários para o cadastro são: CNPJ, alvará de 

funcionamento e alvará de vigilância sanitária. 
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AMANDA BORGES

Em comemoração ao ani-
versário da cidade, a popula-
ção de Inácio Martins pôde 
prestigiar a reinauguração do 
Ginásio de Esportes Manoel 
Felipe Rodrigues de Moraes.O 
evento ocorreu na quinta-
-feira (25) e apresentou aos 
moradores um espaço repleto 
de inovações que objetivam 
estimular a participação dos 
habitantes em um ambiente 
mais adequado para a prática 
esportiva.

O espaço passou por um 
processo de revitalização 
completa e recebeu reparos 
na pintura, revisão na parte 
da iluminação, reforma de 
banheiros, entre outras me-
lhorias. Além disso, o piso 
ginásio foi revestido com um 
material emborrachado que 
propicia maior conforto para 
os que utilizam o local.

Aspectos como limpeza, 
pinturas de faixas e orga-
nização como um todo do 
espaço ocorreram para que 
no dia do evento o ambiente 
estivesse adequado para a re-
alização de um torneio de fut-
sal, promovido também pela 
administração. O prefeito do 
município, Junior Benato, 
afirma que “a Prefeitura está 
constantemente no ginásio, 
até porque, a parte da limpeza 
tem que ser feita por nós, fun-
cionários, aqueles que estão aí 

INÁCIO MARTINS 

Prefeitura reinaugura Ginásio de 
Esportes no aniversário do município
Evento ocorreu na 
quinta-feira (25), 
para celebrar os 61 
anos do município 

para fazer os serviços públi-
cos”. E reforça que devido ao 
afrouxamento das medidas 
de contenção da pandemia e a 
retomada gradual das ativida-
des esportivas, a responsabili-
dade da Prefeitura aumenta, 
já que o espaço demanda de 
manutenção constante.

As medidas de seguran-
ça sanitária seguem sendo 
prioridade, mesmo que de 
maneira mais branda. Benato 
comenta que a Prefeitura or-
ganizou protocolos de contro-

le de entrada e permanência 
no espaço durante a realiza-
ção da reinauguração. O es-
quema desenvolvido pela or-
ganização do evento consistiu 
na definição de horários para 
cada participante acessar o gi-
násio, além da coleta de dados 
de todos os presentes em caso 
de suspeita de contaminação. 
“Se alguém positivar dali a 
gente sabe quais são os con-
tatos que tiveram com aquele 
grupo de pessoas”.

Ainda com relação às me-

lhorias no espaço, o novo 
secretário do Departamento 
de Esportes de Inácio Mar-
tins, Diego de Albuquerque, 
conta que o piso anterior es-
tava muito comprometido e 
irregular. Em contrapartida, 
o material novo é conside-
rado moderno e possibilita 
mais segurança aos atletas. 
Albuquerque afirma: “Ele 
[o ginásio] foi amplamente 
reformado, passou por uma 
pintura nova, reestruturação 
de janelas, banheiros que es-

tavam bem defasados. Foram 
retiradas algumas colunas 
que estavam bem perigosas, 
para beneficiar de acontecer 
os campeonatos e esportes no 
geral que são praticados aqui 
no ginásio”. 

O recurso para a revitali-
zação é provindo do Governo 
Federal, por intermédio do 
ex-deputado Leonardo Meyer 
e do ex-vereador (hoje secre-
tário de Indústria e Comércio 
do município) Cide Lopes. 
Desde então, o espaço tem 
sido utilizado pela população 
para prática de esportes. Con-
tudo, por conta do desgaste 
devido ao uso, demandava 
reformas. 

Apesar de o ginásio ter 
sido entregue com êxito, a 
obra passou por impasses que 
atrasaram sua finalização. 
Entre eles, Junior explica que 
o processo de licitação da obra 
teve que ser refeito, em razão 
de problemas com a empresa 
que assumiu inicialmente a 
função. Além disso, as refor-
mas iniciaram em 2019 e pa-
ralisaram em 2020, por conta 
das medidas de isolamento 
impostas pela pandemia do 
COVID-19. 
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A Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Am-
biente de Fernades Pinhei-
ro, através do Programa 
Plantando o Futuro, reali-
zou durante os dias 17 e 19 
de novembro, a entrega de 
14,5 mil mudas de Pinus e 
29 mil mudas de eucalipto, 
beneficiando um total de 
49 produtores do municí-
pio. As mudas de erva-mate 
serão entregues no início 
da estação do inverno, pois 
o período de plantio acon-
tece, principalmente, nos 
meses de março e abril

O Programa Plantando 
o Futuro foi criado em 
2006 e tem como objetivo, 
a distribuição gratuita de 

SUSTENTABILIDADE

Fernandes Pinheiro promove 
Programa Plantando o Futuro
O projeto oferece 
qualidade de 
produção e renda 
extra para os 
produtores

mudas de pinus, eucalipto 
e erva-mate. Este projeto é 
uma forma de beneficiar 
os pequenos produtores 
de Fernandes Pinheiro, ge-
rando fonte de renda extra 
e ajudando na preservação 
do Meio Ambiente.

Para receber as mudas, 

o produtor precisa passar 
por um cadastramento 
realizado na Secretaria de 
Agricultura e Meio Am-
biente, deixando o proces-
so mais organizado. 

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
comentou sobre o Pro-

grama e a importância do 
mesmo para a renda dos 
munícipes. “Nosso muni-
cípio está crescendo e eu 
acredito que incentivar a 
população com estes pro-
gramas é de grande valia. 
Estamos distribuindo estas 
mudas porque sabemos 

que isto vai ajudar muito 
na renda extra das famílias 
e, com toda a certeza, tam-
bém vai ajudar na preser-
vação do Meio Ambiente” 
disse.

Segundo o secretário de 
Agricultura de Fernandes 
Pinheiro, Pedro Stanislau 
dos Santos, o projeto está 
dando certo desde a sua 
criação e ajuda muito o 
pequeno produtor do mu-
nicípio. “Este Programa 
é de grande valia para as 
comunidades que utilizam 
a madeira como forma de 
renda. Começamos, no ano 
passado, a distribuir as 
mudas de erva-mate e está 
sendo um sucesso, vai dar 
muito lucro ao produtor”, 
disse.

O secretário explica que 
a ideia do Programa está 
servindo como exemplo 
para outros municípios e é 
uma boa forma de incenti-
var a preservação e cultivo 
correto da madeira, evitan-
do o desmatamento ilegal. 

As mudas distribuídas aos produtores de Fernades Pinheiro são: eucalipto, pinus e erva-mate
 

Piso novo do Ginásio é moderno e vai proporcionar mais conforto aos atletas do município
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DANIELA VALENGA, COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

Com uma estrutura de 
14 mil m² e geração de 140 
novos postos de trabalho, o 
Grupo Saviski inaugurou 
um atacarejo na manhã do 
dia 25 de novembro, em Pru-
dentópolis. Somando todos os 
empreendimentos do grupo, 
a empresa é a que mais gera 
empregos na cidade, com 
cerca de 450 colaboradores.

O novo empreendimento 
do Grupo Saviski irá vender 
em dois formatos: atacarejo 
e varejo. Mauricio Saviski, um 
dos sócios do empreendimen-
to, explica que a diferença 
entre os dois é o tamanho da 
compra, o que impacta no 
valor. “A partir de três uni-
dades, o preço é de atacado e 
o impacto é de cerca de 18% a 

NOVIDADE

Grupo Saviski inaugura primeiro
atacarejo de Prudentópolis
Empresa é a que 
mais emprega 
colaboradores no 
município

“Procuramos nos espelhar em outras 
lojas, mas fizemos o Atacarejo Saviski 
em nosso estilo e particularidade”

ZEZO SAVISKI

menos no valor da compra”, 
esclarece.

Marcelo Saviski, um dos 
sócios, conta que a ideia de 
inaugurar um atacarejo em 
Prudentópolis começou a 
surgir a cerca de 5 anos e que 
as construções iniciaram em 
2020. A obra do empreen-
dimento foi realizada com 
materiais de outra empresa 
do grupo, o Pré-Moldados 
Saviski. O atacarejo conta 
com o maior estacionamento 
de supermercados do mu-
nicípio, com 310 vagas de 

estacionamento, sendo 200 
cobertas. Em breve, será pos-
sível carregar carros elétricos 

no espaço.
Para a construção, o Grupo 

Saviski visitou atacarejos no 
norte do Paraná e em Santa 
Catarina. “Procuramos nos 
espelhar em outras lojas, mas 
fizemos o Atacarejo Saviski 
em nosso estilo e particula-
ridade”, explica Zezo Saviski, 
idealizador e sócio do em-
preendimento. Maurício res-
salta que o Atacarejo coloca 
a cidade como referência na 
área: “Prudentópolis tem um 
atacarejo que nenhuma outra 
cidade tem”.

O prefeito de Prudentó-
polis, Osnei Stadler, destaca 
o impacto que o empreendi-
mento tem para a geração de 
emprego e qualidade de vida 
dos consumidores. “Antes, os 
moradores de Prudentópolis 
iam para outras cidades com-
prar em atacarejos, agora, 
pessoas de cidades vizinhas 
podem vir comprar em nosso 
município", completa.

Além do atacarejo, o es-
paço conta com mais seis 
lojas parceiras: Farmácia 
das Nações, Tudo em Grãos, 
Cacau Show, IFix Especia-
lizada Apple e Multimarca, 
Barbearia Penteado e Ismael 
Rodo Móveis. O atacarejo está 
localizado às margens da BR 
373. “Para ir até as cachoeiras 
e recantos do município, o 
turista irá passar na frente 
do atacarejo. É uma localiza-
ção privilegiada, vamos ficar 
uma referência na cidade e 

região”, ressalta Maurício. 
HISTÓRICO

A história do grupo Sa-
viski iniciou há cerca de 79 
anos, quando o patriarca da 
família, Augusto, atualmente 
com 95 anos, saiu da casa dos 
pais e começou a trabalhar 
como ferreiro. Zezo relata que 
começou a trabalhar com o 
pai na confecção de carroças 

“Antes, os moradores de Prudentópolis 
iam para outras cidades comprar em 
atacarejos, agora, pessoas de cidades 
vizinhas podem vir comprar em nosso 
município”. 

OSNEI STADLER, PREFEITO DE PRUDENTÓPOLIS

e, mais tarde, com janelas de 
ferro. Posteriormente, a fa-
mília fundou o Pré-Moldados 
Saviski, hoje referência na 

região na área da construção 
civil. 

“A família cresceu e eu 
e meus irmãos pensamos 
que devíamos diversificar 
nossos ramos, compramos 
de um amigo um supermer-
cado pequeno”, conta Zezo. 
A família gostou do negócio 
e aumentou a rede. “Há 12 
anos, inauguramos o nosso 

primeiro supermercado, mo-
derno na época”. Hoje, o gru-
po é a empresa que mais gera 
empregos em Prudentópolis. 

140 EMPREGOS GERADOS140 EMPREGOS GERADOS
Grupo Saviski Nilton Pabis

Grupo Saviski é a empresa que mais gera empregos em Prudentópolis e inaugurou um novo empreendimento no município
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A presença de corpos es-
tranhos nos ouvidos é mais 
comum nas crianças mais 
pequenas. Muitas vezes, estas 
até os introduzem voluntaria-
mente, para experimentar e 
por brincadeira, por desco-
nhecerem o perigo e conse-
quências do seu ato.

• Os corpos estranhos 
nos ouvidos são em geral ob-
jetos de pequenas dimensões, 
como peças de brinquedos, 
pedaços de alimentos, peque-
nas pedras, entre outros.

• Os insetos são tam-
bém corpos estranhos relati-
vamente comuns.

Em geral, quando um cor-
po estranho entra no ouvido, 
rapidamente é perceptível 
que alguma coisa ali está 
alojada. No caso dos insetos, 
pode haver um zumbido e 
percepção de movimento 
incomodativos.

Um corpo estranho nos 
ouvidos pode provocar dor, 
infeção, hemorragia e perda 
auditiva, que dependem de 
vários fatores, por exemplo:

• Dimensão do corpo 
estranho;

• Presença de arestas 
pontiagudas na superfície do 
objeto;

• Profundidade que 
o corpo estranho atinge no 
ouvido;

• Lesão que provoque 
nas estruturas do ouvido;

• Tentativas de retirar 
o corpo estranho de forma 
inadequada;

CUIDADOS

Corpos estranhos nos ouvidos: o que fazer?
Nos ouvidos, os 
corpos estranhos 
são comuns, 
especialmente nas 
crianças. Saiba se 
pode tentar removê-
los e como o deve 
fazer

• Tempo até ser retira-
do.

QUANDO SE PODE 
TENTAR REMOVER UM 
CORPO ESTRANHO DO 

OUVIDO?
Em casa, a remoção só 

pode ser tentada quando:
• O corpo estranho está 

alojado no canal auditivo ex-
terno (antes do tímpano);

• Não ocorreram lesões 
nas estruturas do ouvido;

• Não está presente 
corrimento amarelado ou 
avermelhado pelo ouvido, dor 
persistente ou perda auditiva;

• O corpo estranho é 
facilmente visível e acessível.

Noutros casos e sempre 
que haja alguma dúvida, de-
vem sempre ser procurados 
cuidados médicos.

O QUE FAZER PARA 
REMOVER O CORPO 

ESTRANHO
Primeiro, antes de me-

xer nos ouvidos, lavar bem 
as mãos com água e sabão 

em quantidade suficiente, 
durante 60 segundos, sem 
esquecer os espaços entre os 
dedos.

Depois:
• Inclinar a cabeça 

para o lado com o ouvido 
afetado para baixo, para ten-
tar tirar partido da força da 
gravidade;

• Puxar a orelha para 
fora para tentar deslocar o 
corpo estranho e fazê-lo sair;

Se mesmo assim o corpo 
estranho não sair por si e se 
estiver bem visível e acessível, 
puxá-lo cuidadosamente para 
o exterior com a ajuda de uma 
pinça.

O QUE NÃO FAZER 
QUANDO HÁ UM 

CORPO ESTRANHO NO 
OUVIDO

Não usar cotonetes ou 
outros objetos além dos 
atrás referidos para não 
correr o risco de o corpo 
estranho penetrar ainda 
mais no ouvido.

Não tentar retirar ob-
jetos ou insetos dos ou-
v i d o s  d e  c r i a n ç a s  q u e 
tenham tubos de timpa-
nostomia.

N ã o  a p l i c a r  a z e i t e , 
óleo de bebé ou outro óleo 
mineral no ouvido para 
tentar matar o inseto.
PROCURE CUIDADOS 

MÉDICOS
• Se não conseguir 

retirar um corpo estra-

nho facilmente visível e 
acessível;

• Se tiver retirado 
o corpo estranho, mas os 
sintomas se mantiverem;

Sempre que haja um 
corrimento amarelado ou 
avermelhado pelo ouvido, 
d o r  p e r s i s t e n t e ,  l e s ã o 
ou perda auditiva, situ-
ações em que não deve 
t e n t a r  r e t i ra r  o  c o r p o 
estranho.
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A presença de corpos estranhos nos ouvidos são mais comuns em crianças pequenas, gerando dor e incômodo 
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Cobrança dos pedágios no Paraná 
termina neste domingo (28)
Estado deve fi car 
por um ano com as 
cancelas abertas 
sem cobrar a tarifa  

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

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA

191 - Polícia Rodoviária Federal (ro-
dovias federais)

198 - Polícia Rodoviária Estadual (ro-
dovias estaduais)

193 - Corpo de Bombeiros (acidentes)

JAQUELINE LOPES E AEN

A partir da 00h do dia 
28, neste domingo, todas as 
cancelas de pedágio do Pa-
raná não vão mais cobrar a 
tarifa, isso porque encerra o 
contrato das concessionárias 
que prestam estes serviços. 
Agora, o Governo do Estado 
faz mudanças e contrata-
ções para atender todas as 
demandas das estradas es-
taduais e federais, que fazem 
parte do Anel de Integração. 

Até que os novos contra-
tos sejam assinados, o que 
deve ocorrer no 2º trimestre 
de 2022, motociclistas, moto-
ristas, caminhoneiros e todos 
que percorrem as estradas 
terão um alívio no bolso 
e algumas mudanças vão 
acontecer nas estradas como 
manutenção e assistência. 
Também, haverá alterações 
na forma de circular pelas 
praças. Os motoristas devem 
fi car atentos as sinalizações. 

“O que buscamos foram 
soluções para garantir a 
realização de obras não con-
cluídas ou sequer iniciadas 
e, como alternativa, a presta-
ção do serviço ao usuário. São 
os guinchos que removem o 
carro com uma pane mecâ-
nica, ou que se envolveu em 
um acidente, e que garantem 
que o tráfego possa voltar 
ao normal o quanto antes. E 
ambulâncias, que ajudam a 
salvar vidas nas rodovias”, 
afi rmou o secretário estadu-
al de Infraestrutura e Logís-

tica, Sandro Alex.
COMO PASSAR PELAS 
PRAÇAS DE PEDÁGIO 

Ao transitar pelas pra-
ças de pedágio, os veículos 
não vão mais passar pelas 
cancelas das pistas centrais, 
mas, sim, pelas laterais — 
desviando da infraestrutura 
do pedágio em si. As pistas 
centrais, onde fi cam as cabi-
nes, terão o tráfego bloqueado 
em ambos os sentidos.

Para isso, será instalada 
uma nova sinalização. A nova 
canalização de tráfego será 
implantada pelas concessio-
nárias e operada pela PRF e 
PRE, articuladas pela Secre-
taria Estadual de Segurança 
Pública. “Com isso, a gente 
pretende evitar qualquer tipo 
de acidente nas praças de 
pedágio”, explica o coman-
dante-geral da PMPR, coronel 
Hudson Leôncio Teixeira.

A partir de domingo (28), 

a nova lógica será aplicada 
para os pedágios da região, 
em Prudentópolis/Relógio, 
Irati, Imbituva, e Palmeira. 
Alexandre Fernandes, diretor 
de operações do Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR), reforça 
que é necessária a colabora-
ção e atenção da população, 
sobretudo neste momento 
de transição. “Pedimos que 
os usuários evitem parar nas 
praças de pedágio para não 
causar transtornos no tráfe-
go. Esses são pontos de risco 
potencial para ocorrência de 
acidentes. Por isso, a gente 
pede cooperação da popula-
ção, respeitando os limites 
de velocidade e redobrando 
a atenção no momento da 
travessia das praças de pe-
dágio”.

OCORRÊNCIAS
Em caso de problemas na 

pista, interrupções de tráfe-
go e situações semelhantes, 
usuários que estiverem em 
rodovias federais (BR) podem 
ligar diretamente para o nú-
mero 191, atendido pela Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF). 
Já os usuários que circularem 
pelas rodovias estaduais (PR 
e PRC) poderão discar 198, 
que direciona para a Polícia 
Rodoviária Estadual.

O comandante-geral da 
PMPR comenta que as forças 
de segurança serão reforça-
das nas estradas. “Teremos 
viaturas transitando e patru-
lhando as rodovias. Tendo o 
acionamento pelo usuário, 
as viaturas irão até o local da 
ocorrência para fazer a sina-
lização e o desvio do trânsi-
to”, explicou o comandante. 
“Nós faremos o que o Estado 
precisa: prestar serviços de 
segurança pública para a 
coletividade. Vamos socor-
rer vítimas, tirar veículos de 
locais de risco, fazer levanta-
mentos de acidentes”.

REMOÇÃO DE 
VEÍCULOS 

Para o serviço de guincho, 
o DER/PR lançou licitação 
para contratar os serviços 
de operação rodoviária, que 
inclui guincho leve e pesado, 
inspeção de tráfego, combate 

ACIDENTES COM VÍTIMAS
A partir deste fi nal de semana, o atendimento emergencial a 
ocorrências nas rodovias do Anel de Integração será realizado 
em uma parceria das forças de segurança pública e de saúde 
do Paraná e da Polícia Rodoviária Federal. O atendimento em 
acidentes com vítimas será feito pelo Corpo de Bombeiros, via 

193. O SAMU prestará auxilio nessas ocorrências. 
De acordo com a Capitã Carla Spak, do 3º Subgrupamento 
de Bombeiros de Irati, o SAMU, que atua em Irati e região, 
permanecerá com os serviços e, para atendimento nas rodovias, 
Irati será contemplado com uma equipe do SAMU de ambulância, 
que fi cará no quartel de Bombeiros. Haverá também, para 
atender as rodovias próximas, em Palmeira, uma ambulância 

básica e outra UTI Móvel do SAMU. 
O Corpo de Bombeiros do Paraná realiza um planejamento na 
questão do efetivo. Para Irati, serão disponibilizados, por dia, sete 
bombeiros-militares, do grupamento de São José dos Pinhais, e 
vão compor a escala junto dos integrantes de Irati. A previsão é 
que a equipe chegue no sábado (27), às 20h. Já em Prudentópolis, 
é a gestão de Ponta Grossa que fará um aporte de efetivo no 

Corpo de Bombeiros. 
A Capitã pede à população que mantenha a calma na hora de um 
acidente para conseguir repassar as informações necessárias para 
fazer o atendimento, como pontos de referência, sentido da via, 
deslocamento interior ou capital, placas de quilometragem, entre 
outros. “Enquanto nosso rádio operador pega as informações o 
socorro já está em deslocamento. Pedimos para que as pessoas 
se mantenham calmas, porque quanto mais informações nos 
repassarem, mais rapidamente e mais recursos podemos 

disponibilizar para determinada situação”, destaca. 
A Defesa Civil Estadual manterá o trabalho que já desenvolvia junto 
às concessionárias, em casos de acidentes com cargas perigosas 
ou interrupção das pistas em casos de desmoronamentos e 

outros desastres.

a incêndios nos arredores 
das rodovias com disponi-
bilização de caminhão pipa, 
e atendimento a inciden-
tes com animais soltos na 
pista com disponibilização 
de caminhão boiadeiro. O 
pregão eletrônico desta li-
citação está marcado para 
o dia 30 de novembro, com 
investimento estimado de 
R$ 105.226.488,00 e duração 
de um ano. 

A região de Irati está in-
cluída no lote 3 da licitação 
do DER/PR, que irá contem-
plar todas as rodovias antes 
atendidas pela concessioná-
ria de pedágio Caminhos 
do Paraná. O investimento 
previsto para este lote é de 
R$ 19.316.964,00. Neste pri-
meiro momento, de forma 
emergencial, a remoção 

dos veículos para desobs-
trução das pistas em casos 
de acidentes será feita pelos 
guinchos da Polícia Militar 
em todo o estado.

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO

Com o término das con-
cessões de pedágio do anel 
de integração, a conservação 
do pavimento das rodovias 
federais voltará a ser de 
responsabilidade do Depar-
tamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
(DNIT), que está licitando a 
contratação destes serviços. 
No caso de Irati, o DNIT lan-
çou o pregão 0394/21-09, 
que prevê o atendimento 
da BR-277 no trecho de São 
Luiz do Purunã ao Relógio, 
em uma extensão de 156,3 
km, e investimento previsto 
de R$ 29.092.452,22. O órgão 
federal publicou, ao todo, 
14 editais para atender a 
malha federal com o fi m das 
concessões.

Já o DER/PR lançou li-
citação para contratar os 
serviços de manutenção 
do pavimento das rodovias 
estaduais do Anel de Inte-
gração, um investimento es-
timado de R$ 135.591.021,92, 
com prazo de duração de 
dois anos. O resultado fi nal 
já foi publicado e, atual-
mente, está no período de 
interposição de recursos 
quanto a esse resultado, que 
deve sair até sexta-feira (26). 
Na sequência, tem início o 
período de cinco dias úteis 
para contrarrazões quanto 
aos recursos, com o DER/PR 
devendo analisar e publicar 
decisão fi nal.

Veículos deverão passar pelas laterais das praças de pedágio a partir das 00h de domingo (28)
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Prefeitura Municipal
de Irati

MUNICIPAL

Folha Escola divulga vencedores da 1ª 
fase do Concurso Cultural de Redação

Prefeitura Municipal
de Fernades PinheiroPrefeitura Municipal

de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

Foram classifi cados 
três alunos de 
cada município 
participante

ESTHER KREMER E NILTON PABIS

A Folha na Escola, projeto 
do Jornal Folha de Irati, divul-
ga nesta edição os vencedores 
da fase municipal do 1º Con-
curso Cultural de Redação. 
O objetivo foi fazer com que 
os alunos, neste momento 
pós-pandemia, buscassem 
através de relações familiares 
receitas que marcam a vida 
dos mesmos. Agora, no dia 
3 de dezembro, acontecerá, 
nas dependências do Colégio 
Sesi, a fi nal do concurso e a 
premiação. 

Foram apresentadas mais 
de 200 receitas. Importante 
ressaltar que não era obri-
gatória a participação dos 
alunos, cabendo aos profes-
sores aceitar ou não a partici-
pação da turma. Cada escola 
selecionou as três melhores 
redações de cada turma e 

CONFIRA AS 
PREMIAÇÕES

Irati
1º Moageira Irati – fone 

de ouvido bluetooth;
2º Grupo Ivasko –  prê-

mio surpresa Ivasko;
3º Grupo Anila – cesta 

de Produtos Anila.
Fernandes Pinheiro

1º Grupo Anila –  Almo-
ço para a família até cinco 
pessoas;

2º Moageira Irati – caixa 
de som JBL;

3º Grupo Ivasko – prê-
mio surpresa Ivasko.

Imbituva
1º Grupo Larissa – uma 

caixinha de som bluetooth 
Philco;

2º Moageira Irati  – 
smart watch amazfi t;

3º Grupo Larissa – uma 
caixinha de som bluetooth 
Philco.

“Sentimos o amor em cada redação lida. A Folha 
de Irati agradece a participação de todos”

enviou para a Folha de Irati, 
que organizou a avaliação do 
material apresentado. 

A banca avaliativa foi 
composta por membros 
da Folha de Irati e do co-
légio SESI e, para desem-
pate, foram convidadas a 
Ana Roseli Valenga Bonete e
Marilisa Aparecida Vidal de 
Andrade Hamad do Núcleo 
Regional de Educação de 
Irati. 

Na fase fi nal, que envol-
verá os três alunos classifi -
cados na fase municipal das 
cidades de Irati, Fernandes 
Pinheiro e Imbituva, eles de-
verão apresentar a redação e 
também confeccionar o prato 
que deu origem a receita para 
degustação dos jurados. Se-
rão julgados tanto a redação 
quanto o prato apresenta-
do. Nesta etapa, o professor 
orientador também será 
premiado, já que entendemos 
que é de grande importância 
valorizar o talento de ambos 
os participantes.

O evento será transmi-

tido ao vivo pela Folha de 
Irati através do Facebook 
e Youtube. A final contará 
com convidados que irão 
julgar as redações e provar 
os nove pratos, elegendo os 
três melhores e o campeão. 
Durante a cerimônia tam-
bém serão sorteados brindes 

especiais para os alunos que 
participaram dos concursos, 
oferecidos pelo Sicredi, Cole-
gio Sesi e grupo Anila.

Agradecemos a parceria 
do Colégio SESI que aceitou a 
tarefa de realizar o concurso. 
Também, os municípios e 
professores que motivaram 
os alunos a mais este desafi o. 
Além disso, ressaltamos a 
importância dos pa-
trocinadores Moageira 
Irati, Grupo Ivasko, Su-
permercados Larissa e 
Grupo Anila. 

Pudemos perceber, 

através deste concurso, a be-
leza que existe no particular 
de cada família, todos os alu-
nos trouxeram diversas his-
tórias que nos emocionaram 
e fizeram com que tivésse-
mos a vontade de conhece-los 
bem de pertinho. Sentimos o 
amor em cada redação lida, 
receitas passadas de geração 
para geração e algumas em 
tom de saudade de algum 
ente querido. Todas as reda-
ções estavam bem escritas 
e dentro da proposta que 
passamos, tivemos diversos 
empates devido a qualidade 
das mesmas. 

A Folha de Irati agradece 
a participação das escolas, a 
dedicação dos professores e 

principalmente a família de 
cada criança, pois sem vocês, 
estas receitas não teriam 
sentido. Agradecemos por 
compartilhar conosco, algo 
tão rico e profundo, uma 
lembrança familiar.

OS VENCEDORES
IRATI

O terceiro lugar foi para a 
aluna Vitória Emanuele dos 
Santos, da Escola Municipal 
João Paulo II, da professora 
Jussara Aparecida Nunes, 
com a redação “Um Bolinho 
de Carinho”. No segundo 
lugar, foi classifi cado o alu-
no Pedro Henrique Zanin, 
com a redação “Receita do 
Amor com gostinho de Bolo 
de Cenoura”, orientado pelo 
Professor José Helias de Lima 
da escola Rural Municipal Es-
perança Carignano Chuilki. 
O primeiro lugar fi cou para 
o aluno Fabio Novakoviski 
Júnior que escreveu a “Re-
ceita da Saudade”, da mesma 
escola e mesmo professor. 
FERNANDES PINHEIRO

Os três classifi cados são 
do interior do município. O 
terceiro ficou com a aluna 
Tais Priscila Soares de Ca-
margo falando “Quem é que 
não gosta de um bolinho 
de chuva”, da Escola Ru-
ral Municipal Profª Genny 
Schumanske Kuller e tendo 
como orientadora a profes-
sora Ediliane Pacondes. Para 
o segundo lugar, foi eleita 
a redação da aluna Laura 

Tribek Guedes intitulada 
“Bolachas Natalinas”, tendo 
como professora orientadora 
Leise Rocha de Lima, da Escola 
Rural Municipal Presidente 
Costa e Silva. O primeiro lugar 
foi para a mesma escola e a 
mesma professora teve a feli-
cidade de ser a orientadora do 
aluno José Samuel de Souza 
Bello com a redação “Bolinho 
Saboroso da Vó Lurde”. 

IMBITUVA
Em Imbituva, que tiver-

mos uma signifi cativa parti-
cipação, foram duas escolas 
rurais e uma do quadro ur-
bano. O terceiro lugar veio da 
Escola Municipal Maria Boska 
Pedroso com a receita “Paz e 
Família Unida” da aluna Isa-
bella Wessendor, orientada 
pela professora Joslene. O 
segundo lugar veio da Escola 
Rural Municipal de Barro 
Preto com o título “Chá com 
Bolacha da Vovó” da aluna 
Ariane Schenider Fernandes, 
da turma da professora Ema-
noele Cristina Portela Franco 
Vizinoni. O primeiro lugar 
também veio do interior, do 
Barro Preto, da professora 
Emanoele. A aluna Gabriela 
de Andrade Mustefaga apre-
sentou a redação “O Cuque da 
Polaquinha”. 
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DANIELA VALENGA, COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

Um projeto dos empre-
endedores Rodrigo e Ana Ca-
rolina Winkler Heemann, 
através do edital Alimentação 
em Foco da Fundação Cargill, 
prevê o encadeamento produ-
tivo da Guabiroba na região do 
Pinho de Baixo, em Irati. O fru-
to pode ter uma lucratividade 
de mil reais anuais por árvore 
para os produtores rurais.

Os empreendedores traba-
lham há 21 anos com ingre-
dientes naturais da biodiversi-
dade brasileira e são naturais 
do Paraná. “Observamos que 
a Guabiroba se dá em abun-
dância e não é aproveitado da 
forma devida, então entramos 
nesse projeto para a valoriza-
ção do fruto e da biodiversida-
de brasileira”, relata Rodrigo. 

“A guabiroba tem muito 
potencial, tanto na área nutri-
tiva, quanto na área de cosmé-
tico", explica Rodrigo. A pes-
quisadora na área de alimen-
tos, Cristiane Vieira, destaca 
que a guabiroba possui muitos 
nutrientes importantes para 
a saúde humana. “Todos os 
frutos amarelos, por exemplo, 
contém carotenóides, que são 
fontes importantes de vitami-
na A”, exemplifica.

Por ser um fruto nativo 
brasileiro e ter um grande 
volume de produção, a Gua-
biroba está sendo comparada 
ao Açaí, fruto que, somando a 
movimentação da indústria 
de extrativismo e comercia-
lização, tem como resultado 
anual mais de R$40 milhões 
em receitas, segundo dados da 
Embrapa. “Pelo seu potencial, 

DESENVOLVIMENTO 

Guabiroba produzida em Irati pode 
ser o açaí da região sul do Brasil
Comunidade do 
Pinho de Baixo é 
a precursora na 
comercialização do 
fruto

sabor e aplicação nossa fruti-
nha amarela pode se transfor-
mar rapidamente no açaí da 
região sul”, defende Divonsir 
Dutra, consultor empresarial 
do SEBRAE.

AGROINDÚSTRIA
Ana Heemann conta que o 

primeiro foco do projeto será 
a comercialização de alimen-
tos, como a polpa, o suco e a 
geleia derivados da Guabiro-
ba. O suco do fruto passará a 
compor a merenda escolar de 
Irati no próximo ano. A ideia 
é gerar uma agroindústria da 
Guabiroba na região.

Como a colheita do fruto 
é anual, entre novembro e 
janeiro, será realizada uma 
força tarefa para a coleta da 
fruta neste ano. O fruto será 
sanitizado e congelado, para 
haver material o ano todo. 

“Uma vez montada a 
agroindústria, nós temos o re-
curso pelo projeto para colocar 
os equipamentos e a intenção 
é que o próprio fruto gere ren-
da para que tenha capital de 
giro e mantenha essa agroin-
dústria em funcionamento 
na forma de cooperativa”, 
descreve Ana.

Emerson de Lara, gerente 
da agência de Irati do Sicredi, 
relata que o cooperativismo é 
um meio de auxiliar as pesso-
as na organização financeira 
e demais demandas. “Como 

irão participar desse projeto 
os pequenos produtores ru-
rais, a forma de inseri-los em 
todas as etapas de produção 
é organizá-los em forma de 
cooperativa”, explica.

APOIOS
Além da Embrapa e Funda-

ção Cargill, o Sebrae também 
apoia o projeto auxiliando 
nas etapas técnicas de mape-
amento das árvores de Gua-
biroba na região, produtores 
interessados em participar 
do projeto e viabilidade da 
produção. “Eu encontrei um 
potencial de produção ab-
surdo na região do Pinho de 
Baixo”, descreve Dutra. O 
consultor técnico do Sebrae 
mapeou somente as árvores 
dos proprietários que mostra-
ram interesse em participar 
do projeto e cederam as infor-
mações. Foram encontradas 
cerca de 700 árvores na região 
do Pinho, sendo 460 somente 
no Pinho de Baixo. 

Fabiola Costa, consultora 
do SEBRAE, destaca que a 
organização sempre apoia 
iniciativas que têm como 
princípio o desenvolvimento 
local. “No caso desse projeto, 
a intenção é o fortalecimento 
da economia no produtor 
rural, a valorização do pro-
duto nativo e a organização 
dos produtores", expõe. O 
Sicredi Irati também apoia a 

iniciativa através do auxílio 
para o desenvolvimento da 
cooperativa. “O resultado do 
investimento nessa indústria 
trará um retorno não somente 
para a comunidade, mas para 
todo o município e região”, 
destaca Bruna, funcionária 
do banco.

A formação da agroindús-
tria terá um investimento 
inicial de R$270 mil, oriundos 
do edital da Fundação Cargill, 
que será destinado a compra 
de máquinas e equipamentos. 
A Prefeitura de Irati irá cons-
truir um imóvel em que os 
produtores poderão trabalhar 
na produção. O terreno para 
construção foi uma doação 
da família de Ines Zarolense, 
moradores da comunidade. 
Enquanto a construção não 
for finalizada, os produtores 
poderão utilizar o centro de 
processamentos de alimentos 
da prefeitura. Os membros 
da cooperativa não terão ne-
nhum gasto inicial com a 
produção.

IMPACTO
O preço de compra do 

fruto do produtor será de R$3. 
Uma árvore de Guabiroba 
gera em torno de 250 quilo-
gramas, mas Dutra relata que 
já foram encontradas árvores 
com uma média de produção 
de 500 quilogramas. Assim, 
cada árvore pode ter uma 
lucratividade próxima a R$ 
1.000 por ano. 

Pela quantidade de frutos 
que cada árvore produz anu-
almente, o empreendedor 
acredita que a oscilação de 
mercado será baixa. No pri-
meiro ano do projeto, os em-
preendedores Ana e Rodrigo 
já farão a compra do fruto. Em 
2022, vão desenvolver produ-
tos alimentares e cosméticos. 

A produtora Ines, que pos-
sui 60 árvores de Guabiroba 
em sua propriedade, destaca 
que a comercialização da 
Guabiroba irá ocorrer sem 
custos para o produtor. “Acho 
uma ideia muito boa, porque 
era uma fruta que se perdia e 
vai se transformar em um ga-
nho para a propriedade”, des-
taca. Ines cita a possibilidades 
da venda do fruto e derivados 
será para os turistas.

Raimundo Gnatkowski, 
Secretário de Agricultura de 
Irati, ressalta o poder trans-
formador que a comercia-
lização do fruto representa 
para a região. “A guabiroba 
representa uma alternativa 
de renda para o agricultor e 
um cuidado com o meio am-
biente, porque como a cultura 
é extrativista, o agricultor vai 
cuidar ainda mais da mata, 
por viver dela”, finaliza.
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Grupo que participou do café de apresentação da fruta Guabiroba no Pinho de Baixo

A fruta possui sabor característico, entre o adocicado e o apimentado
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ESTHER KREMER E ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal 
de Imbituva através da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pecuária, 
regulamentou e imple-
mentou o SIM-POA (Servi-
ço de Inspeção Municipal 
de Produtos de Origem 
Animal).  Agora os em-
preendimentos que ma-
nipularam produtos de 
origem animal poderão se 
regularizar.

 Foi contratado um mé-
dico veterinário para aten-
der ao serviço municipal e 

DESENVOLVIMENTO 

Imbituva implementa o SIM-POA
O serviço foi 
aderido através do 
decreto municipal 
nº 6100/2021

a regulamentação através 
da publicação do Decreto 
municipal n⁰ 6100/2021.A 
regularização traz inúme-
ros benefícios a sociedade, 
além da possibilidade de 
agregar valor e aumentar 
a comercialização dos pro-
dutos aos produtores ru-
rais e empreendimentos, a 
população poderá adquirir 
alimentos dentro dos pa-
drões sanitários exigidos.

O secretário Municipal 
de Agricultura e Pecuária, 
Tiago Castro, destaca que o 
referido serviço municipal 
vai possibilitar aos pro-
dutores rurais e empre-
endedores a certificação 
dos diversos produtos de 
origem animal, para quem 
pretende regulamentar 
ou ingressar na atividade 
agora terá a oportunidade. 

“Produtos certificados 
poderão ser comerciali-
zados na formalidade, os 
produtores poderão au-
mentar os lucros, ingres-
sar em uma nova ativida-
de econômica, inclusive 
poderão ser abertas novas 
oportunidades de traba-
lho” comenta Castro.

O objetivo da Secretaria 
de Agricultura e Pecuá-
ria, inclusive,é melhorar 
ainda mais o serviço con-
quistando o SUSAF (Siste-
ma Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial 
Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte), para pos-
sibilitar que os produtores 
familiares e suas agroin-
dústrias possam comer-
cializar os produtos não 
somente no município, 
mas no estado todo.P
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AMANDA BORGES

No sábado (27), celebra-se 
o dia de Nossa Senhora das 
Graças e, em comemoração, 
a região de Irati receberá uma 
programação que explora o 
turismo religioso local. Estão 
agendadas a passagem da 
Rota da Medalha Milagrosa, 
missas, romarias, a oração 
das mil ave-marias e a venda 
de sonhos e pastéis para arre-
cadação de fundos. Em Irati, 
todas as atividades acontece-
rão na Colina Nossa Senhora 
das Graças, local que abriga 
uma das maiores imagens do 
mundo da Santa.

Um dos destaques da pro-
gramação é o início da Rota da 
Medalha Milagrosa. O evento 
consistirá em uma peregrina-
ção que parte da Colina Nossa 
Senhora das Graças, rumo ao 
Santuário de Nossa Senhora 
das Graças, em Prudentópolis. 
De acordo com a presidente da 
Agência de Desenvolvimento 
das Regiões Sul e Centro Sul do 
Estado do Paraná (ADECSUL), 
Estela Mara Rosa,os peregri-
nos farão o trajeto de carro e, 
este ano, devido à pandemia, 
não haverá excursões vindas 
de outras localidades.

Além disso, a presidente da 

RELIGIOSIDADE 

Irati e região celebram o Dia 
de Nossa Senhora das Graças
Programação 
ocorrerá no sábado 
(27) e terá eventos 
em três cidades da 
região

ADECSUL  afirma que a inicia-
tiva será o primeiro passo para 
a consolidação da cidade de 
Irati como um destino para 
aqueles que buscam o turis-
mo religioso. Estela diz que 
a Agência deverá fazer uma 
sondagem durante a realiza-
ção do evento para entender 
qual o objetivo do público que 
busca atividades desse tipo e 
quais locais da cidade serão 
mais procurados durante a 
passagem dos turistas. Esse 
processo auxiliará a ADECSUL 
a organizar, não somente a 
rota do ano que vem, mas 
também os demais eventos 
que devem vir a ocorrer.

Contudo, para que a cidade 
passe a ser um destino fixo 

para os viajantes que buscam 
o turismo sacro, a presiden-
te afirma que é necessário 
realizar a formação de guias 
turísticos. Esses profissionais 
teriam como papel a orienta-
ção dos visitantes, contando 
a história (explorando a razão 
pela qual aquele espaço foi 
demarcado religiosamente) e 
curiosidades de cada um dos 
pontos turísticos. 

ROMARIA PINHO DE 
BAIXO

A Santa também será des-
tino da romaria que inicia no 
Pinho de Baixo. Os peregrinos 
partirão da Capela Bom Jesus, 
às 4h, passam pela Capela 
do Divino Espírito Santo, às 
5h, e seguem para a Capela 

São Sebastião, a partir das 
6h, com previsão de chega-
da às 9h na colina. O evento 
ocorre anualmente e planeja 
receber um grande número 
de participantes, tendo em 
vista o cancelamento em 2020 
devido à pandemia. Além dos 
moradores do Pinho, fiéis das 
comunidades Caratuva, Alvo-
rada e Serra dos Nogueiras-
também participarão de parte 
da caminhada, tendo como 
ponto de encontro entre todas 
as localidades o restaurante 
Máxim’s. Cerli da Luz Ferreira 
Laroca, uma das organizado-
ras da romaria, frisa: “A gente 
convida todos aquelas que vão 
todo ano e reforça ao convite 
aqueles que tiverem vontade, 

se sintam convidados a parti-
cipar!”.

COLINA 
O presidente da Comissão 

da Santa, Sandro Baranhuki, 
divulga que outras atividades 
tradicionais da data no mu-
nicípio também ocorrerão. 
Entre elas, serão realizadas as 
missas, às 10h e às 19h30, com 
a oração das mil ave-marias e 
a venda de pastéis e sonhos. 
Além disso, cabe relembrar a 
importância da data para a fé 
da região: “E tem na Sala dos 
Milagres bastantes agradeci-
mentos com relação a cura de 
câncer, cura de doenças, mui-
tas pessoas vêm de fora para 
pedir para Nossa Senhora aqui 
de Irati”, afirma Baranhuki.

TERRA DOS 
PINHEIRAIS 

Visando expor a potencia-
lidade turística religiosa da re-
gião para o restante do estado, 
representantes da ADECSUL 
participarão, do dia 1º ao dia 
03 de dezembro, da 16ª edição 
do Festival Internacional de 
Turismo das Cataratas, o Fit 
Cataras. “Estaremos com um 
stand da Terra dos Pinheirais, 
vários prefeitos já confirma-
ram, secretários também de 
turismo, aonde nós vamos 
estar expondo o potencial de 
atrativos e roteiros, da nossa 
região turística Terra dos Pi-
nheirais”.

Festividades em homenagem a Santa ocorrerão na Colina Nossa Senhora das Graças, em Irati
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“A devoção Mariana 
é um aconte-
cimento mundial” 

ESTELA MARA ROSA
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A EDUCAÇÃO
PÚBLICA

DO PARANÁ
É OUTRA HISTÓRIA.

das escolas com aulas de Programação ✔
dos alunos do Ensino Médio com aulas de Educação Financeira ✔
dos alunos aprendem Inglês com aplicativo ✔
das redações corrigidas por inteligência artificial ✔100%
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JAQUELINE LOPES 

Com a intenção de res-
gatar o espírito natalino, a 
Prefeitura de Rio Azul, através 
da Secretaria de Cultura, Tu-
rismo, Indústria e Comércio, 
preparou várias atividades 
para a população, e come-
çam no domingo (28), com o 
ascender oficial das luzes de 
Natal e a chegada do Papai 
Noel. Os eventos acontecem 
na Rodoviária. 

Neste primeiro dia, a pro-
gramação começa às 13h com 
eventos da Secretaria de Es-
porte, em que terá partidas de 
Basquete e Tênis de Mesa. Em 
uma parceria e para trazer os 
produtores para participar, 
a partir das 18h terá a Feira 
do Produtor. Logo após, às 
19h, acontece a cerimônia de 
acendimento oficial das luzes 
e chegada do Papai Noel. Às 
19h30 a animação fica por 
conta do Grupo de Rio Azul, 
Esteio da Querência. Durante 
o dia, das 15h às 22h, o Trenzi-
nho da Alegria faz a diversão 
das crianças.

No dia 08 de dezembro, 
acontece o “Mostre seu ta-
lento”, com a Feira do Produ-

FESTIVIDADES 

Programação do Natal Encantado de 
Rio Azul começa neste domingo (28)
Várias atividades 
vão acontecer no 
município neste fim 
de ano 

tor às 18h,  e apresentações 
artísticas locais e do grupo 
Muleka, a partir das 19h. O 
palco estará preparado para 
a população fazer as apre-
sentações que desejar, pode 
ser dança, canto, tocar algum 
instrumento, entre outros. E o 
Papai Noel ficará na casa das 
19h às 21h30. 

Já para os dias 17 e 18, a 

programação será diferen-
ciada. No primeiro dia, terá 
a apresentação dos alunos 
da Escola Vanda Hessel, em 
frente ao colégio, a partir das 
20h. No outro dia, a animação 
no município será a Feira de 
Suculentas, Flores e Artesana-
to, que começa às 14h. Depois, 
haverá o baile da Terceira 
Idade, quem anima o local é 

o Grupo Esteio da Querência. 
E o Trenzinho da Alegria vol-
ta novamente. O Papai Noel 
ficará no município das 17h 
às 19h. 

“A gente preparou uma 
programação com muito 
carinho. Ao que tudo indica, 
vamos poder celebrar esse 
Natal com muita alegria e por 
isso programamos atividades 
bem bacanas, que envolve 
todas as secretarias, inclusive, 
quero agradecer. Todos estão 
colaborando”, disse o secre-
tário de Cultura, Turismo, 
Indústria e Comércio, Fábio 
Souza.

Em toda a programação 
serão mantidas as medidas de 
prevenção contra a Covid-19. 

CONCURSO DE 
ENFEITES NATALINOS 

O concurso de Enfeites 
Natalinos 2021 continua e 
as inscrições vão até o dia 30 
de novembro. Com a ideia de 
Rio Azul: Cidade Iluminada, 
a Prefeitura retorna o con-
curso. “Estamos enfeitando 
alguns pontos do município. 
A empresa que ganhou a lici-

tação já instalou as lâmpadas 
e enfeites natalinos e que-
remos a participação da po-
pulação, por isso, revivemos 
esse concurso. Acho muito 
bacana, muitas pessoas gos-
tam e pediram para voltar, e 
chegando nessa época, esse 
clima é muito bom e muitos 
gostam”, observa o prefeito 
Leandro Jasinski. 

São três categorias, e os 
três primeiros colocados de 
cada uma delas recebem os 
prêmios em dinheiro (1º - R$ 
1.200; 2º - R$ 600; 3º - R$ 300). 
A avaliação será de 15 a 23 de 
dezembro, As casas partici-
pantes devem deixar acesas 
as luzes até as 22h30. 

SHOW DA VIRADA 
Rio Azul também já está 

programando o Show da 
Virada no dia 31 de dezem-
bro. Neste dia, será feita a 
premiação do Concurso de 
Enfeites Natalinos, e às 22h 
quem anima a noite é a banda 
Flor de Menina, e como tra-
dição, às 00h haverá o show 
pirotécnico. Depois, a banda 
continua a festa em Rio Azul. 
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Súmulas

Prefeitura Municipal de Rio Azul
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. 101/2021, do tipo MENOR 
PREÇO por item, com data de abertura para o dia 09 de de-
zembro de 2021, às 08H30min, cujo objeto é o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCE-
LADAS DE MATERIAIS DE FERRAGENS, PARAFUSOS, 
ARRUELAS, PORCAS, PNEUMÁTICOS, GRAMPOS, ETC. 
O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departa-
mento 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 26 de novembro de 2021.

Rio Azul, 25 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 91/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ESTU-
DANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: DANIELA CARVALHO MARQUES 
08519093965
CNPJ.: 30.474.679/0001-11
FAVORECIDO: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
FAVORECIDO: : EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS 
PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ.: 43.853.693/0001-78
FAVORECIDO: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ.: 04.586.694/0001-41
FAVORECIDO: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
CNPJ.: 09.245.708/0001-87
FAVORECIDO: RANNIPLAST IND. E COM. DE ARTIGOS 
PLÁSTICOS LTDA - EPP
CNPJ.: 01.069.808/0001-98
FAVORECIDO: SANDRA MADALENA GURSKI MARANGO-
NI GOMES DA SILVA - PAPELARIA
CNPJ.: 40.611.505/0001-07
Rio Azul, 23 de novembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0243/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DANIELA CARVALHO MARQUES 
08519093965
CNPJ.: 30.474.679/0001-11
VALOR: R$ 4.728,60 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Oito 
Reais e Sessenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DANIELA CARVALHO MARQUES
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0244/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
VALOR: R$ 42.392,67 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos e 
Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0245/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS 
PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ.: 43.853.693/0001-78
VALOR: R$ 1.847,74 (Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete 
Reais e Setenta e Quatro Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0246/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ.: 04.586.694/0001-41
VALOR: R$ 5.460,20 (Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta 
Reais e Vinte Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CAMILA DE OLIVEIRA BESEN

Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0247/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: KLEBER DE MOURA DALABONA EIRELI
CNPJ.: 09.245.708/0001-87
VALOR: R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)KLEBER DE MOURA DALABONA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0248/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: RANNIPLAST IND. E COM. DE ARTIGOS 
PLÁSTICOS LTDA - EPP
CNPJ.: 01.069.808/0001-98
VALOR: R$ 10.064,00 (Dez Mil e Sessenta e Quatro Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VALMIR SOARES DE OLIVEIRA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0249/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SANDRA MADALENA GURSKI MARANGO-
NI GOMES DA SILVA - PAPELARIA
CNPJ.: 40.611.505/0001-07
VALOR: R$ 29.449,67 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e 
Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
23/11/2021 à 22/11/2022.
ASSINATURA:  23/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SANDRA MADALENA GURSKI M.GOMES DA SILVA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
QUARTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 22/2020.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e SER-
BAI E SCHMITZ LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA
Fica aditivado até o dia 31/01/2022 o prazo de vigência, 
contidos na Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 
22/2020, com embasamento n art. 57, § 1º, da lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições do Contrato 
original. 
ASSINATURA: 25/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) Diana Serbai
Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 102/2021, do tipo ME-
NOR PREÇO GLOBAL por item/lote, com data de abertura 
para o dia 10 de dezembro de 2021, às 15H00min, cujo 
objeto é o  REGISTRO DE PREÇOS PARA  AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE CESTAS BÁSICAS COM 
MATERIAIS DE HIGIENE, QUE SERÃO DESTINADAS 
PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOM-
PANHADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DO CRAS E 
DO CREAS, através da plataforma eletrônica BLL. O início 
de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir 
das 08:30h do dia 26/11/2021 às 15;00h do dia 10/12/2021, 
início da fase de lances às 15hrs 30min do dia 10/12/2021. 
O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departa-
mento 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 26 de novembro de 2021.

Rio Azul, 25 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº09/2021
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e JOSE 
ESTEFANO ZEM
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Com fundamento no Artigo 65, II, “d”, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste do 
valor do o item 6, do lote 001, em um percentual de 27,73%  
(vinte e sete vírgula setenta e tres por cento), passando de  
R$ 12,44 (doze reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 
15,89 ( quinze reais e oitenta e nove centavos).

ASSINATURA: 25/11/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Jose Estefano Zem - Representante

A FÉ ACIMA DE TUDO!
Vanderlei Kawa

Caríssimos! A tribulação, a angustia, a perseguição, a fome e sede, 
a nudez, o perigo, a espada, tudo isso sempre fez parte da vida de 
cada ser humano. Quantos momentos difíceis passamos e iremos 
um dia passar. As vezes todos nós pensamos em nosso intimo, que 
nós cristãos, devíamos ser poupados de sofrimentos, de angustias, de 
tribulações, de perseguições, de fome, de nudez, de perigo e até da 
própria morte, que para nós é a única certeza que temos nesta vida e 
tentamos não aceitar.  Questionamos muito sobre isto em nosso ínti-
mo. E a resposta para esses questionamentos, iremos sempre buscar 
em Deus, nosso Pai e Criador, é somente Nele que podemos con� ar, 
está nas suas mãos nossa história, nossa vida, o nosso mundo. Somos 
humanos, somos frágeis demais, vivemos num mundo complexo onde 
existe de tudo, é uma luta entre o bem e o mal. Uma certeza temos, 
que tanto o cristão que crê e como o ateu que não crê, o incrédulo, o 
rico, o pobre, todos estamos sujeitos a tudo. O modo como se encara 
a tribulação, o sofrimento e a morte é que faz a diferença entre as 
pessoas de fé ou incrédulas. A nossa estrutura espiritual como fomos 
educados, a nossa fé em Cristo, a con� ança total em Deus, a entrega 
de nossas vidas em suas mãos faz a diferença no momento em que a 
tribulação e a morte nos atingem. “Quem nos separará do amor de 
Cristo? Nada, nada vai nos separar do amor de Cristo. Deus esta aci-
ma de todas as coisas ruins que nos acontecem. Sabemos que passar 
por esta vida não é fácil. Estamos num mundo onde há muito sofri-
mento e morte. Rezemos: Senhor, ajuda-nos a superar todas as coisas 
ruins que nos acontecem, nós que pouco sabemos sobre a glória a que 
estamos destinados, conduza-nos sempre pelos caminhos da oração 
para estarmos conectados com o Teu Espírito e vivermos melhor esta 
paz dos seus eleitos, que estão junto de Ti, na Glória eterna.  Re� ita.  
Paz e Bem!

PAZ E BEM

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI  

CLEIA TEREZINHA SIMA, CPF: 331.121.850-72 torna público que irá requerer ao 

INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT, a Licença de Instalação – LI para a atividade de 

Parcelamento do Solo, loteamento para fins residenciais, a ser implantada na Avenida 

Vedolino Neves, s/n – Lote nº 201-A, Bairro Bom Retiro, Teixeira Soares – Paraná. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA – LP  

CLEIA TEREZINHA SIMA, CPF: 331.121.850-72 torna público que recebeu do INSTITUTO 

ÁGUA E TERRA – IAT a Licença Prévia – LP para a atividade de Parcelamento do Solo, 

loteamento para fins residenciais, localizado nas coordenadas 555156.0 mE e 

7194260.0 mN. Imóvel Loteamento Bom Retiro, Avenida Vedolino Neves, s/n – Lote nº 

201-A, Bairro Bom Retiro, Teixeira Soares – Paraná.  

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
L3 MADEIRAS LTDA - ME torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a Licença 
Ambiental Prévia N° 258114, para Fabricação de madeira laminada e compensada, situada à 

Rua João Strapassoni, 1210, Parque Industrial, Município de Imbituva - PR.

A Prefeitura Municipal de Prudentópolis inscrita no CNPJ 77.003.424/0001-34, torna público que 
requereu junto ao IAT (Instituto Água e Terra) Autorização Ambiental, para abertura de rua a qual 

inicia-se na Rua Sagy Naked e liga o fl uxo da referida via à Marginal da BR 373 com 217,00 
metros de extensão.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
STADLER, BLAGINSKI & CIA LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a 
Licença Ambiental Prévia N° 258821, para Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto 

móveis, situada à Colonia Maria Brava, s/nº - Zona Rural, no Município de Imbituva - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
LEWANDOWSKI & CIA LTDA torna público que recebeu do Instituto Àgua e Terra - IAT, a 

Renovação da Licença Ambiental Simplifi cada N°259082-R2, para Fabricação de artefatos de 
ceramica - tijolos, situado na Rodovia BR 153, KM 39, s/n, no Município de Rio Azul - PR.
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CLASSI FOLHA

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Vende–se casa no bairro Rio 
Bonito, em Irati.

Casa contém 6 peças: 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia 

com churrasqueira e garagem.
Valor R$: 190.000,00 NEGOCIÁVEL!
Entrar em contato com Estanislau 

Santos no telefone: 
(42) 9 9924-3709

ANUNCIE 
AQUI!
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AMANDA BORGES 

No dia 18 de novembro, o 
presidente da Associação dos 
Municípios da Região Centro-
-Sul do Paraná (Amcespar) e 
atual prefeito de Inácio Mar-
tins, Junior Benato, participou 
de um evento realizado em 
Foz do Iguaçu para a apresen-
tação dos trabalhos realizados 
pela Amcespar. 

A Amcespar, enquanto ins-
tituição, tem como fi nalidade 
a integração regional, bem 
como econômica e adminis-
trativa dos municípios mem-
bros. No caso da região de 
Irati, a associação se destaca 
pelas ações e projetos que de-
senvolve nos dez municípios 
associados da região.

Reconhecendo esse fato, 
Junior abordou a importância 
da associação para a região e 
os projetos que a equipe de-
senvolve durante a trajetória 
da Amcespar. Entre as iniciati-
vas citadas estão a regulamen-
tação do trânsito da cidade de 
Prudentópolis, o anfiteatro 

FOZ DO IGUAÇU

Presidente da Amcespar apresenta 
trabalhos realizados pela Associação 
Evento foi 
promovido pela 
UVEPAR e ocorreu 
no dia 18 de 
novembro

de Rio Azul, a restauração do 
Parque da Prainha em Fer-
nandes Pinheiro e a criação do 
mirante no município de Iná-
cio Martins. Ainda, o projeto 
“Patrulha Rural” executado na 
região recebeu elogios entre 
os participantes do evento: 

Presidente da Amcespar, Junior Benato, no evento em Foz do Iguaçu

Junior Benato e participantes do evento em Foz do Iguaçu
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PATRULHA RURAL 
A Patrulha Rural é um projeto promovido pelo Governo 
do Estado, por intermédio do Consórcio Intermunicipal 
para Desenvolvimento Regional (CONDER) e chega aos 

municípios através da Amcespar. Pela maneira que a iniciativa 
é desenvolvida na região de Irati, o projeto foi muito elogiado 
durante a fala do presidente Junior. O CONDER é formado 
pelos 10 municípios colaboradores da AMCESPAR e busca a 

realização de ações de desenvolvimento e planejamento rural, 
ambiental e urbano da região.

A iniciativa Patrulha Ruralencaminha maquinário que possibilita 
melhorias em estradas rurais da região. O programa também faz 
a abertura e limpeza do local, como retirada de tules e árvores, 
de acordo com a liberação do IAP, tudo dentro das normativas 

exigidas, também, é feita drenagem e colocação de bueiros, e se 
necessário, a elevação do leito da estrada. Para que todos esses 

procedimentos ocorram, cabe a Amcespar a organização e 
encaminhamento dos equipamentos aos municípios associados, 

de acordo com a necessidade e projetos de cada prefeitura.

“Ser chamado como 
representante da 
Amcespar, colocar os 
trabalhos em evi-
dência, realmente foi 
muito gratifi cante. É 
a prova que a asso-
ciação tem que ser 
mantida, efi ciente e 
sustentável, desen-
volvendo a nossa 
região”. 

JUNIOR BENATO

“levei alguns exemplos de fo-
tos dos municípios que foram 
atendidos, e as pessoas viram 
o trabalho que a Patrulha faz, 
é um diferencial.”

Outro avanço conquistado 
por intermédio da Amces-
paré a implementação da 8ª 

Companhia Independente 
da Polícia Militar (8ª CIPM), 
obtida em mandatos anterio-
res. A companhia está lotada 
em Irati e realiza assistência e 
policiamento na região.

Junior afirma que asso-
ciação teve reconhecimento 
entre os presentes devido a 
extensa promoção de projetos, 
mesmo que com uma equipe 
reduzida de colaboradores. 
Durante a pandemia a asso-
ciação enfrentou a perda do 

servidor Emerson Marcelo 
Kava, vítima da COVID-19, e 
atualmente opera com um 
grupo de trabalho composto 
por oito funcionários.

A repercussão das ações 
realizadas na região entre os 
participantes do evento foi 
positiva: “eles fi carem impres-
sionados com a quantidade 
e com uma equipe enxuta e 
com a quantidade de benefí-
cios que o município recebe 
tendo uma associação tão 
organizada”.

De acordo com Junior, o 
evento, promovido pela União 
de Câmaras, Vereadores e 
Gestores Públicos do Paraná 
(UVEPAR), tinha como objeti-
vo a discussão acerca da mu-
nicipalidade: “Fui convidado 
pela UVEPAR, para estar em 
Foz do Iguaçu na quinta-feira 
passada palestrando sobre 
municipalidade. Neste caso, 
foi a respeito da nossa asso-
ciação, a Amcespar”. 

PRÓXIMOS PASSOS
Mirando o futuro, Junior 

afi rma que a Amcespar pre-

tende desenvolver novos pro-
jetos. Os próximos passos da 
associação, em diálogo com 
o Governo do Estado, é visar a 
construção e implementação 
de um Instituto Médico Legal 
(IML) e um Serviço de Verifi ca-
ção de Óbito (SVO) que atenda 
a região. Ele diz que para que 
a medida ocorra, a Amcespar 
deverá percorrer os mesmos 
caminhos que trilhou para a 
implementação da 8ª CIPM.

Além disso, a Amcespar 
está escrevendo um projeto 
para o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA) que objetiva 
a sociobiodiversidade para 
formação de uma agroindús-
tria na região. O produto re-
gional escolhido foi o Pinhão 
e poderá, posteriormente, ser 
transformado em farinha ou 
conserva para consumo irres-
trito aos meses de colheita.
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A linda Venessa Izaías comemorou a chegada de mais 
um aniversário no dia 25. Que essa nova etapa seja cheia 
de bons momentos, repletos de alegrias, sonhos realiza-

dos e muito sucesso! Parabéns!!!

O pequeno Henrique comemorou seu primeiro aninho de vida no último dia 12. Que 
você mantenha sempre esse doce sorriso em seu rosto, ele contagia muitas pessoas a 

sua volta. Uma vida linda e cheia de sonhos realizados é o que desejam os papais
 Andrei Pires e Jessica Lopes. Feliz aniversário e muitas felicidades!!!

O registro do seu primeiro aninho foi feito pela fotógrafa Amanda Bozza.

          pedido tão 
esperado!
O casal Vinicius 
Batista e Pamella 
Jacomel deram o 
primeiro passo 
para fortalecer 
esse relaciona-
mento, o pedido 
foi feito na Colô-
nia Witmarsum, 
e claro, teve o tão 
esperado “aceito” 
como resposta. 
Felicidades aos 
noivos!

O empresário Jaime Martini recebeu os cumprimentos 
pela passagem do seu aniversário na quinta-feira (25). 

Sempre inovando e com ótimas ideias, ele oferece sempre 
seu melhor, seja no ambiente profissional ou pessoal. 

Sucesso sempre! 

O

Na quinta-feira (25), inaugurou em Prudentopólis um grande empreendimento do 
Grupo Saviski. O Atacarejo conta com um espaço amplo e moderno, sendo uma das 

maiores lojas da região neste segmento. Os desejos são de que a família Saviski possa 
crescer cada vez mais, ampliando suas redes e contribuindo para o progresso do

 município. Sucesso no novo empreendimento!


