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Parceria entre Agnus Dei e Erasto  
ampliará atendimentos oncológicos

Devido à fusão entre a Unidade Avança-
da do Erasto Gaernter e do hospital Agnus 
Dei, Irati terá o Centro de Saúde Erasto Ga-
ertner que vai proporcionar uma ampliação 
nos serviços oncológicos em toda a região. 
O Agnus Dei continua com os serviços, e 
vai agregar também a oncologia. Os atendi-
mentos devem começar em janeiro de 2022.
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Mais atendimento para a saúde da população 
Há quatro anos, um sonho tornava-se rea-

lidade em Irati. O município conseguiu uma 
unidade avançada do Hospital Erasto Gaer-
tner, e começou o atendimento à população 
dentro da cidade. As saídas de madrugadas, o 
mal-estar, o cansaço, parecia ter fim quando 
foi inaugurado, mas ficou pequeno para a 
demanda dos pacientes da região. 

Foram inúmeras tratativas para um 
hospital do Erasto em Irati, o melhor de 
tratamento oncologico do Paraná, um dos 
melhores do Brasil. O prefeito Jorge Derbli, 
como empresário, doou o terreno no Riozi-
nho para a construção, mas apenas o projeto 
custaria cerca de R$ 10 milhões. Esta parte do 
processo foi adiada, mas uma notícia neste 
ano animou a população. 

Há alguns anos, é conversado sobre o 
hospital Agnus Dei abrigar o Erasto e, agora, 
depois de muitas tratativas, vai acontecer 
essa fusão. Com um trabalho das autoridades 
políticas da região e da saúde, foi oficializado 
essa união. Agora, Irati terá um Centro de 
Saúde Erasto Gaernter, não é o hospital, mas 
isso ampliará ainda mais o atendimento aos 
pacientes com câncer da região. 

 O Centro de Saúde Erasto Gaertner não 
atenderá apenas a oncologia. Haverá uma 
junção de atendimento de todo o portfólio 
que o Agnus Dei já atendia anualmente, 
para pacientes oriundos do SUS (a partir do 
contrato com o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde), de convênios e particulares. 

O local terá uma estrutura com três 
consultórios, nove poltronas (nas salas de 
manipulação de quimoterapia), e farmá-
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cia, da Unidade de Irati, para um centro com 
três salas cirúrgicas, 15 leitos de enfermaria,  
inclusive ampliações para abrigar um centro 
de diagnóstico por imagem e ofertar melhor 
qualidade de ambiente para nossos pacientes. 

Hoje, a Unidade do Erasto Gaertner de Irati 
atende todos os municípios da 4ª Regional de 
Saúde. No total, 75% dos pacientes oncológicos 
de todos esses municípios são atendidos. Com 
a nova unidade, o objetivo é atender 100% da 
população regional com apoio do Governo do 
Estado do Paraná, evitando que os pacientes 
saiam de suas cidades, diminuindo gastos com 
transporte, entre outros e, ainda, mantendo 
esses pacientes perto de suas famílias nesse 
momento tão desafiador que é o tratamento 
do câncer. 

Há alguns dias, conversamos com a Sueli 
Fracaro, que teve câncer de mama. Há 11 anos, 
ela enfrenta a doença. Foram muitas viagens 
até Ponta Grossa para o tratamento. Há quatro 
anos, faz em Irati, agora, que está quase cura-
da, fará o acompanhmento, praticamente, na 
esquina de casa, pois o Centro ficará bem mais 
perto. Com o Erasto mais próximo, a qualidade 
de vida de Sueli melhorou. 

São essas histórias que queremos contar. E 
é isso que a fusão vai proporcionar: mais qua-
lidade aos pacientes, mais tranquilidade, mais 
agilidade e um tratamento digno. Não podemos 
deixar de citar a importância dos políticos que 
se envolveram e conseguiram que fosse oficiali-
zado.  Muitas vidas serão melhores a partir desta 
junção dos hospitais em Irati, que vai atender 
toda a região e melhorar o tratamento daqueles 
pacientes que mais precisam.

 

Geração recorde de empregos e cres-
cimento em todos os setores colo-

cam retomada econômica do Paraná 
como referência para o Brasil

Nos últimos 20 meses, o Paraná enfrentou a pandemia de 
maneira exemplar, com destaque principal para duas áreas. Na 
saúde, foram aplicados quase R$ 2 bilhões e ativados em torno 
de 5 mil leitos hospitalares exclusivos para o atendimento da 
Covid-19. Já na educação, o modelo de aulas remotas para 1 
milhão de alunos tornou-se referência no país, sendo, inclu-
sive, replicado em outros estados.

Agora, com a massiva vacinação dos paranaenses e a re-
dução expressiva do número de casos da doença, a atenção se 
volta para a retomada econômica. E tudo o que foi feito pelo 
Governo Ratinho Junior nesse período vem culminando em 
resultados expressivos no campo das finanças, mais uma vez 
se sobressaindo em comparação com o resto do Brasil.

Os dados mais evidentes da recuperação da economia 
paranaense estão expressos no Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e 
Previdência. Desde 2004, os números da geração de emprego 
no Paraná não eram tão bons. Entre janeiro e setembro deste 
ano, foram abertas 168 mil vagas de emprego com carteira 
assinada. Para se ter uma ideia, novembro começa com mais 
de 11 mil postos de trabalho em aberto nas Agências do Tra-
balhador de todo o Estado.

Da mesma forma, a indústria local cresceu 17,9% no primei-
ro semestre deste ano, superando a média nacional de 14,5%. 
Entre janeiro e julho, o crescimento no setor de serviços foi de 
6,8%, enquanto o turismo – que já vive uma intensa retomada 
– subiu 7,7%.

Para que tudo isso seja possível, o Governo vem trabalhando 
fortemente para facilitar a vida de quem quer empreender. 
Em agosto, por exemplo, o Paraná foi a quarto Estado mais 
ágil do Brasil na abertura de empresas, com 1 dia e 14 horas 
contra 2 dias e 22 horas da média nacional. Isso ajudou para 
que, entre janeiro e setembro, fossem abertas 211.486 novas 
empresas no Estado.

Além disso, recentemente tornou-se lei o programa Des-
complica para simplificar a vida dos empreendedores por 
meio de três frentes: liberação do CNPJ e das autorizações para 
empresas de baixo risco em menos de 24 horas; soluções para 
fechamento de empresas; e instalação de um comitê perma-
nente de desburocratização com a participação da sociedade 
civil. Não à toa, relatório do Banco Mundial divulgado em junho 
posicionou o Paraná entre os quatro estados com melhores 
condições para fazer negócios no Brasil, com destaque justa-
mente para a rapidez e a facilidade no registro de empresas.

Outro sinal da retomada consistente da economia parana-
ense é o retorno do Voe Paraná, maior programa de aviação 
regional do Brasil e que havia sido interrompido na pandemia. 
Em parceria com a Azul, 15 cidades do interior receberão voos 
da companhia entre o final deste ano e o início de 2022, num 
grande impulso para o desenvolvimento regional, para a atra-
ção de novos negócios e para a geração de emprego e renda.

Em paralelo, continuam sendo tomadas várias medidas em 
favor dos mais vulneráveis e dos setores mais afetados pela 
pandemia. Ação emergencial no auge da pandemia, o Cartão 
Comida Boa agora é uma política de Estado. Sob o nome Pro-
grama Estadual de Transferência de Renda, o programa prevê 
a transferência de R$ 80 mensais, por residência, para famílias 
em situação de pobreza e extrema pobreza, sobretudo as que 
não são atendidas pelo Bolsa Família.

Já tendo beneficiado mais de 33 mil empresas com R$ 18 
milhões desde julho, o auxílio emergencial está sendo am-
pliado para 25 mil microempresas e microempreendedores 
individuais das áreas da cultura e do turismo, que terão acesso 
a um socorro de R$ 13 milhões. E, para aqueles que buscam 
microcrédito, a Fomento Paraná oferece taxas de juros redu-
zidas: 0,45% ao mês no Banco da Mulher e 0,60% no Banco do 
Empreendedor.

É o Governo Ratinho Junior e os paranaenses dando exem-
plo para o Brasil e mostrando sua força na economia!

HUSSEIN BAKRI É DEPUTADO ESTADUAL E LÍDER DO GOVERNO RATINHO JUNIOR NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO PARANÁ.
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"2600" 
As vagas de empre-

go foram geradas num 
período de 10 meses em 
Prudentópolis

Mais investimentos
O deputado Evandro Roman esteve na última semana com o prefeito Jorge Derbli 

discutindo novos investimentos para Irati. Na reunião, também, esteve o empresário 
Marcelo Vosnika, Derbli apresentou os projetos para a “Cachoeira do Pinho”. Roman está 
auxiliando para que o terreno onde está localizada a cachoeira passe para o município 
de Irati e possa, a partir daí, receber investimentos. Ainda está previsto a construção de 
uma ciclovia da Br 277 até o Pinho de Baixo. 

Para resolver
A presidente do CIS, Cle-

onice Schuck, e o presiden-
te da AMCESPAR, Junior 
Benato, estarão reunidos 
com o prefeito Jorge Derbli 
e a deputada Leandre Dal 
Ponte para tentar resolver 
a questão das demandas de 
consultas do Erasto Gaert-
ner. Para agilizar a deman-
da os prefeitos pedem para 
gestão passar da prefeitura 
de Curitiba para o Erasto 
em Irati. A burocracia está 
fazendo com que as consul-
tas não sejam utilizadas na 
sua totalidade e causando 
retranca da demanda. Pre-
cisa agilidade do Estado no 
que tange esse assunto. 

Posse dos 
novos

Após a  cassação de 
Francisquini, os quatro 
novos deputados tomaram 
posse na quarta (3). Fran-
cisquini com quase meio 
milhão de votos tirou da 
jogada outros três depu-
tados Do Carmo, Emerson 
Bacil (de São Mateus) e 
Cassiano Caron, todos do 
PSL.Como o TSE determi-
nou a anulação dos votos 
de Francischini e o recál-
culo do quociente eleitoral 
determinou a posse dos 
suplentes Adelino Ribeiro 
(Patriotas) que teve 37.835; 
Nereu Moura (MDB), com 
35.479, Elio Rusch (DEM) 
com 32.001 e Pedro Ban-
zana (PV, 21.145). Banzana 
é o único novato na casa. 

Bolsonaro nos 
Campos Gerais
Agora sim, está confir-

mado para a próxima sex-
ta a vinda do presidente 
Jair Bolsonaro para cumprir 
agenda nos Campos Gerais 
do Paraná. A agenda prevê 
um evento em Ponta Grossa 
às 14h, no Centro de Eventos 
da cidade. Após se desloca 
a Castro e às 17h tem um 
evento similar no Parque 
de Exposições Dario Veloso, 
onde fará anúncios do go-
verno para o Paraná. Após 
participa de jantar com em-
presários no mesmo local. A 
agenda está no ofício enviado 
a região. Anteriormente, a 
agenda já foi demarcada por 
duas vezes. 

Motociata
Em Ponta Grossa, ele lan-

ça a construção da maior 
maltaria da América Latina 
formada por seis cooperati-
vas que devem gerar mais de 
3 mil empregos diretos e in-
diretos. No sábado, Bolsonaro 
sai de Castro em motociata 
organizada pela Associação 
Motociata Paraná (composta 
por mais de 90 moto clubes), 
onde se reuniram no Santuá-
rio Nossa Senhora das Brotas 
a partir das 11 h e termina no 
Centro de Eventos de Ponta 
Grossa. 

Moro se filia ao 
Podemos

O ex juiz Sérgio Moro, 
deve filiar-se ao PODEMOS, 
de Álvaro Dias, no próxi-
mo dia 10 de novembro em 
Brasília. Embora espera-se 
que com esse movimento 
o pré-candidato suba nas 
pesquisas como terceira via 
as candidaturas de Lula e Bol-
sonaro. Mas o nome de Moro 
também é cogitado como um 
candidato ao Senado. Alguns 
ainda dizem que pode ser 
candidato ao Senado de São 
Paulo. 

Estrutura para o Turismo
Na quinta-feira (28), o prefeito Lula Thomaz e a vice- 

prefeita, Juliana Belinoski, receberam a visita do secretário 
de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná (SEIL), 
Sandro Alex, e dos proprietários do Virá Charme Resort, 
para a assinatura do convênio da pavimentação do trecho 
de acesso à Virá Charme Resort, fomentando o turismo e 
o desenvolvimento econômico do município. A pavimen-
tação, de aproximadamente 3.8 km, será de pedras irre-
gulares na estrada rural de acesso à Virá Charme Resort, 
com recursos da Secretaria de Infraestrutura e Logística 
do Paraná (SEIL). 

Educação 

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, esteve em 
Ponta Grossa na quinta-feira 
(4), e o presidente da Amces-
par, Junior Benato, participou  
representando 80 prefeitos do 
Paraná na cerimônia. A anfi-
triã, prefeita de Ponta Grossa, 
Elizabeth Schmidt também 
esteve presente. Benato fa-
lou na oportunidade sobre a 
defasagem no recurso para o 
transporte e merenda escolar. 
Outra reivindicação pontuada 
é a falta de diálogo entre os 
poderes, onde falta verificar a 
realidade de cada município.

Com o Ministro 
O prefeito Jorge Derbli junto dos prefeitos Osnei Stadler de 

Prudentópolis e também o presidente da AMCESPAR, Junior 
Benato, estiveram participando, em Ponta Grossa, do encon-
tro como Ministro da Educação Milton Ribeiro conhecendo 
os programas e apresentando demandas ao governo federal. 
Junto estiveram o chefe do Núcleo Regional de Irati e também o 
presidente do FUNDEPAR, Alexandre Cordeiro. Os prefeitos le-
vam demandas a serem apresentadas a equipe do ministro que 
determinou tempo e espaço para atender os gestores da região. 

Ao Senado
Mas se Moro disputar o 

Senado pelo Paraná, Rati-
nho Junior deve rever suas 
estratégias. O candidato pa-
laciano, até então, é o chefe 
da casa civil, deputado Guto 
Silva. Mas tudo pode mudar. 
Depende muito de como as 
composições vão se formar 
até os prazos eleitorais. Um 
desses fatos é a decisão do 
presidente em qual partido 
vai se filiar. O que se sabe 
que o eleitorado está sempre 
desejoso de renovação. O 
Senado paranaense deixou a 
desejar e um nome novo para 
renovar o cargo à disposição 
para a próxima eleição seria 
o mais provável. 

Expansão
Acontece na quarta (10) 

a comemoração de quatro 
anos do Erasto Gaertner, 
em Irati, e oficialização 
da 1ª Fase da Expansão do 
Hospital na cidade. Esta 
primeira fase é a parceria 
com o Agnus Dei onde os 
serviços prestados pelo 
Erasto, a partir de agora 
utilizaram a estrutura do 
Hospital do Agnus Dei. O 
evento será no dia 10 às 
17h no Hospital. É previsto 
a vinda do secretário Beto 
Preto para o ato. 

Recuperação
O prefeito Osnei Stad-

ler comemora o saldo na 
geração de emprego em 
Prudentópolis. Segundo 
ele, foi 1.000 vagas a mais 
medindo com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Osnei 
afirma que “fica nítida a 
recuperação na economia 
e a geração de empregos. 
Desde o início do ano esta-
mos investindo com par-
ceria com a secretaria de 
Indústria,Comércio e De-
senvolvimento Econômico 
de Prudentópolis”. Osnei 
diz que os investimentos 
em capacitação técnica e 
no novo parque industrial 
da cidade vão ampliar mais 
estes números. 

“Essa geração nunca saberá o que é ter 
que escolher entre assistir o horário 
político ou desligar a televisão”
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HISTÓRIA

11 de novembro: o dia 
da Independência?
A ser recordado 
o dia da ascensão 
de Piłsudski e 
a liberação de 
Varsóvia

COLABORAÇÃO: PROF. DR. RHUAN 
TARGINO ZALESKI TRINDADE

O  N a r o d o we  Ś w i ę t o 
Niepodległości como fi-
cou marcada a data do 11 
de novembro,  compre-
ende o retorno do país 
ao rol das nações, após 
123 anos de infortúnios, 
q u a n d o  d a  d o m i n a ç ã o 
pelas potências vizinhas, 
o Império Alemão, Russo 
e Austro-Húngaro. A data 

Membros do Governo Popular Provisório da República da Polônia
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 "O processo que conduziu à lib-
eração do país, depois de mais de 
um século de dominação, foi muito 
mais gradual e chegou até os anos 
1920"

se refere, na essência, ao 
fato do herói da indepen-
dência, o Marechal Józef 
Pi łsudski ,  ter  assumi-
do o controle da recém 
emergida nação, naquele 
momento tendo lhe sido 
entregue plenos poderes 
do Conselho de Regência 
da Polônia. Neste mesmo 
dia, a Alemanha assinou 
o armistício no ocidente, 
sendo motivo de come-
moração também inter-
nacional. No entanto, o 
processo que conduziu à 
liberação do país, depois 
de mais de um século de 
d o m i n a ç ã o ,  f o i  m u i t o 
mais gradual e chegou 
até os anos 1920. Dessa 
forma, é necessário certo 
tempo para a conclusão 
e  formação da chama-
da Segunda República 
da Polônia,  a qual tem 
sua existência até 1939, 
quando novamente a in-
dependência  polon e sa 
é tomada com início da 
Segunda Guerra Mundial.

Apesar de diversos mo-

vimentos reivindicató-
rios de autonomia e in-
dependência ao longo do 
século XIX, a busca pela 
l i b e r d a d e  n a c i o n a l  d a 

Polônia teve que esperar 
pela adversidade coletiva 
dos seus dominadores.
Conforme Norman Da-
vies em God’s Payground: 
A Historyof Poland, a Pri-
meira Guerra Mundial, 
que a princípio não fora 
motivada pela “Questão 
Polonesa”, logo permitiu 
que esta fosse trazida à 
tona diante do conflito. 
Os poloneses foram cons-
critos pelos exércitos dos 
três  países  ocupantes, 
causando uma impressão 
de guerra fratricida entre 
eles, ou mesmo, que eram 
inimigos e lutariam em 
todos os lados. Os Impé-
rios Centrais (Alemanha 
e Áustria-Hungria) e a 
Rússia tiveram de fazer 
p r o m e s s a s  d e  a u t o n o -
mia e liberdade, a fim de 
garantir a lealdade dos 
poloneses.

No contexto político, 
conforme Davies,  sur-
g i ra m  d i f e r e n t e s  g r u -
pos que clamariam pela 
i n d e p e n d ê n c i a  d a  P o -

lônia,  destacando-se a 
liderança de Piłsudski, 
na Organização Nacional 
Polonesa (PON), sob auto-
ridade austríaca, de Ro-
man Dmowski no Comitê 
Nacional Polonês (KNP), 
v i n c u l a d o  a o s  a l i a d o s 
e a Rússia, entre vários 
outros (NKN, PKI,  CAP, 
etc.). Tal perspectiva, de-
monstra a divisão entre 
os poloneses sob os cami-
nhos para a autonomia e 
busca da liberdade, prin-
cipalmente, na própria 
separação conduzida pela 
Guerra, entre aqueles que 
combatiam a Rússia ao 
lado, sobretudo, dos aus-
tríacos, e aqueles que se 
conjugavam ao lado dos 
aliados. 

No contexto militar, 
i g u a l m e n t e ,  s u r g i ra m 
diferentes grupos. O mais 
destacado deles, as Le-
giões Polonesas, foram 
formadas em 1914, ten-
do como líder Piłsudski, 
junto ao exército austro-
-húngaro. No lado rus-
so, foram recrutados a 
Legião Puławy, junto aos 
nacionais democratas. O 
Exército Polonês,  tam-
b é m  c o n h e c i d o  c o m o 
exército azul, foi formado 
na França com poloneses 
q u e  h av i a m  e s c a p a d o , 
sob liderança do ex-le-
gionário Gal. Józef Haller. 
Quase 2 milhões de polo-
neses foram conscritos, 
chegando a 450 mil mor-
tos ao longo do conflito, 
segundo Davies.

Q u a n t o  a o  c u r s o  d a 
Guerra, o que viria a ser 
o  e s t a d o  p o l o n ê s ,  i r i a 
ser palco do front orien-
tal, particularmente do 
confronto entre o Impé-
rio Alemão e Russo, mas 
também, na Galícia, de 
conflitos entre russos e 
austríacos. A ocupação 

alemã das terras polo-
nesas ocorreu em agosto 
de 1915, quando chegam 
a Varsóvia, sendo que o 
controle da Aliança sobre 
os territórios poloneses 
não muda ao longo da 
duração do conflito. Os 
alemães propõem, inclu-
sive, certa autonomia aos 
poloneses em 1916, em-
bora a subordinação às 
autoridades da Alemanha 
fosse a prática corrente. 
Inclusive, é imposto às 
Legiões, que trocassem 
sua afiliação da Áustria 
para a Alemanha, o que, 
diante da recusa,  con-
duz Piłsudski  à  prisão 
em 1917. No mesmo ano 
irrompe, em fevereiro, 
a Revolução no Império 
Russo, fator preponde-
rante para o front orien-

"A busca pela liberdade nacional da 
Polônia teve que esperar pela adversi-
dade coletiva dos seus dominadores"

tal e o curso da guerra e 
da retomada da indepen-
dência polonesa. A parti-
cipação norte-americana 
no conflito é incremen-
tada, chegando a constar 
nos 14 pontos de Woo-
drow Wilson, presidente 

d o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  a 
ideia de uma Polônia In-
dependente com acesso 
ao mar, em 1918.

Ao passo que a Alema-
nha começa a ser der-
rotada e  os  austríacos 
a abandonar a guerra, 
a l g u n s  t e r r i t ó r i o s  p o -
l o n e s e s  vã o  g a n h a n d o 
a u t o n o m i a  d i a n t e  d o 
recuo dos ocupantes. A 
z o n a  a l e m ã  p a s s a  p o r 
momentos de conturba-
ção, quando finalmente 
Piłsudskié solto do Cas-
telo Magdenburg em 10 
de novembro, chegando 
a Varsóvia. Em 11 de no-
vembro, o dia do armis-
tício ocidental, ele toma 
ofício como Comandan-
t e - C h e f e ,  p r o p o n d o  a 
deposição das armas dos 
alemães e sua saída da 

cidade, os quais concor-
d a r a m  c o m  a  p r o p o s -
ta. Em 14 de novembro, 
Piłsudski assume como 
Chefe de Estado e come-
çou a re construção do 
que viria a ser a Polônia 
no período entreguerras.
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No dia 11 de novembro é celebrado a independência da Polônia

Comemoração aos 100 anos independência da Polônia, em Varsóvia
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Transforma 
ofuturode 
jovens em
jovensde 
futuro.

O PARANÁTEM O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO DO BRASIL.

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.

SECOM

Co m  t r a b a l h o s 
s o b r e  o  t e m a 
“Economia Cir-
cular”,  alunos 

de duas escolas munici-
pais de Irati foram pre-
miados na fase regional 
do Programa de Educação 
Ambiental “Campo Lim-
po”,  uma iniciativa do 
Sistema Campo Limpo, re-
alizada em parceria entre 
a Associação dos Revende-
dores de Insumos Agrope-
cuários dos Campos Gerais 
(Assocampos) e o Insti-
tuto Nacional de Proces-
samento de Embalagens 
Vazias (inpEV). O projeto 
foi lançado nos Campos 
Gerais em 2012, porém a 
parceria com o município 
de Irati começou em 2017 
e contou com o apoio das 
secretarias municipais 
de Educação e de Agrope-
cuária, Abastecimento e 

EDUCAÇÃO

Escolas municipais de Irati são 
premiadas no Projeto Campo Limpo
Estudantes das 
Escolas Rosalina 
Cordeiro de Araújo 
e Tancredo Martins 
foram classifi cados 

Segurança Alimentar.
Na categoria Desenho, 

os alunos da Escola Muni-
cipal Rosalina Cordeiro de 
Araújo, Lucas Nathan Cor-
deiro de Ramos e Andriel 
de Bonfim, ficaram na 
segunda e na terceira co-
locação, respectivamente. 
Eles foram orientados pe-
las professoras, Alice Nil-
ma Falat Gelinski e Sônia 
Maria Derkach. Na catego-
ria Redação, a estudante 
Loriane Geniplo Ribas, da 

Escola Municipal Tancre-
do Martins, ficou em 3º 
lugar, sob a coordenação 
da professora Tatiane Kas-
prik. Todos os premiados 
receberam bolsas cheias 
de materiais escolares, 
sendo que os primeiros 
colocados ganharam bol-
sas personalizadas, no-
tebooks e certificados de 
premiação; já os segundos 
lugares receberam, além 
das bolsas, tablets.

A secretária de Educa-

ção, Jandira Terezinha Gi-
rardi, exaltou a importân-
cia do projeto, que está em 
seu quinto ano de realiza-
ção em Irati. “É um traba-
lho muito bom, no qual as 
crianças atuam para que 
o meio ambiente se torne 
melhor, principalmente, 
no futuro”, frisou.
MUNICÍPIO RECEBEU 
MAIOR NÚMERO DE 

PRÊMIOS DA REGIÃO
Segundo Jandira, entre 

os municípios da região, 

Irati foi o que obteve o 
maior número de prêmios 
do projeto nas duas cate-
gorias. “Para nós, enquan-
to Educação, é um ganho, 
estamos em festa hoje 
entregando estes prêmios. 
Quem ganha com isto so-
mos todos nós, que temos 
a alegria de ver as crianças 
recebendo prêmios pelos 
trabalhos que realizam. 
Os projetos que a Secre-
taria de Educação abraça 
e as escolas desenvolvem 
só têm vida porque as 
crianças os desenvolvem, 
juntamente,  com suas 
professoras”, enalteceu 
e secretária de Educação.

No total, 11 escolas ins-
creveram seus alunos dos 
quartos e quintos anos 
para participar do proje-
to. A secretária parabeni-
zou a todos que desenvol-
veram esta atividade em 
Irati. “Parabenizo a todas 
as escolas que participa-
ram e desenvolveram o 
projeto, pois quem tem 
a ganhar com isto são 
os nossos alunos. Para-
benizo, em especial, as 
Escolas Rosalina Cordei-
ro de Araújo e Tancredo 
Martins, pela dedicação 
dos alunos e das profes-
soras e pela premiação”, 
comentou Jandira.

Três estudantes de Irati foram premiados no Projeto Campo Limpo e receberam prêmios 
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REDAÇÃO

A reorganização do trân-
sito no quadro urbano, em 
Imbituva, começou a valer 
essa semana a partir da 
segunda-feira (1º). A etapa 
de mudança nos sentidos 
das ruas já foi concluída. A 
iniciativa foi tomada após 
pedidos de vereadores, se-
cretários, comerciantes e 
também motoristas, para 
melhorar a circulação de 
veículos.  

As ruas que tiveram alte-
ração de sentido foram: Rua 
Eugênio Lejambre, Padre 
Thomaz Kânia, Benjamin 
Constant, Joaquim Gaspar, 
Antonio Lourenço, Capitão 
Edson Graeser, Travessa 
Antonio Emilio Pontarolo. 

No período da manhã 
de segunda-feira (1º), uma 
equipe de funcionários es-
teve fixando as placas com 
o novo sentido que deverá 
ser feito pelos condutores. 
Por meio do Facebook, a 
prefeitura emitiu uma nota 
na qual pediu atenção aos 
motoristas e pedestres.  
“Fique atento à sinalização. 
Olhe, observe! O respeito, 
bom senso e o cuidado com 
o próximo precisam preva-
lecer neste processo de mu-
dança.  Ajude a informar 
seus amigos, parentes e 

QUADRO URBANO

A partir deste mês, mudanças no 
trânsito passam a valer em Imbituva
Todas as ruas 
propostas já estão 
com mão única

vizinhos sobre o sentido das 
ruas”, dizia a publicação.

De acordo com o vice- 
prefeito de Imbituva, Za-
queu Bobato, "foram mu-
dadas as ruas, foi feita uma 
sinalização com banners e 
com as placas. Tudo devida-
mente sinalizado. A gente 
já está percebendo como 
foi positiva a mudança, a 
fluidez do trânsito é outra”. 

Outro fator motivador 
das mudanças é o caso do 
transporte escolar no Colé-
gio Estadual Santo Antônio. 
A rua ficava trancada com 
os ônibus estacionados nos 
dois sentidos, e, isso invia-
biliza a fluidez do trânsito e 
colocava em risco a vida dos 
alunos. “Com a reorganiza-
ção percebemos que sobre-

tudo em frente ao colégio, 
mudou 100% o trânsito”, 
aponta Zaqueu.

Todas as ruas propostas 
estão com mão única e será 
dado um prazo entre duas e 
três semanas para a popula-
ção se acostumar. “A gente 
fez uma ampla divulgação 
nas redes sociais, com ma-
terial impresso e nas rádios. 
Vamos dar esse prazo para 
que as pessoas conversem, 
procurem informação e, 
a partir daí, a gente vai 
começar a fiscalizar com a 
Polícia Militar as questões 
de imprudência”, destaca.

Para Bobato, Imbituva 
cresceu e se expandiu nos 
últimos anos. “As mudan-
ças precisavam ser feitas e 
elas vão ser. Vamos conti-

nuar fazendo. Para começar 
pelo trânsito, não tem como 
continuar da forma como 
se comportava há vinte 
anos atrás. A realidade é 
outra, exige prudência e 
sobretudo um plano de 
ação. Nós vamos estar exe-
cutando essas mudanças e 
intensificando durante a 
gestão”, assegura.

O vice-prefeito ainda 
falou sobre a etapa de cons-
trução de lombadas e tra-
vessias elevadas, segundo 
ele essas obras foram para 
licitação. “Eu acredito que 
vai ficar para o mês de ja-
neiro, mas já está sendo lici-
tado, está tudo certo”. Serão 
construídos 26 pontos de 
lombadas e travessias.

REDAÇÃO

A prefeitura de 
Prudentópolis 
e m  p a r c e r i a 
com o SENAI e 

a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Desenvolvi-
mento Econômico e Secre-
taria de Assistência Social, 
estão executando cursos 
de qualificação na área 

DESENVOLVIMENTO 

Prudentópolis investe em capacitação 
para a geração de novos empregos
O município teve 
mil vagas a mais em 
relação ao mesmo 
período de 2020

Mecânica Automotiva e 
Revisão e  Manutenção 
Automotiva.

Ambos os cursos con-
têm carga horária de 40h. 
As aulas tiveram início no 
dia 25 de outubro e tem 
previsão de encerramento 
no próximo dia 09 de no-
vembro. Os cursos estão 
sendo realizados gratuita-
mente e ao final das aulas 
os estudantes receberão o 
diploma de conclusão.

A gestão do município 
tem como objetivo a ge-
ração de emprego. O pre-
feito Osnei Stadler tem 
investido em cursos de 

capacitação e a busca por 
empresas para o parque 
industrial. De acordo com 
o prefeito, Prudentópolis 
teve um salto na geração 
de emprego, foram cer-
ca de foi 1.000 vagas a 
mais se comparado com 
o mesmo período do ano 
passado.

“Fica nítida a nossa 
recuperação na economia 
e na geração de empre-
gos. Os investimentos em 
capacitação técnica e no 
novo parque industrial da 
cidade vão ampliar mais 
estes números”, finaliza 
Osnei. Os cursos terão certificado com carga horária de 40 horas
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Será dado um prazo de duas a três semanas até começarem as fiscalizações da Polícia Militar
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Caríssimos! Refletindo 
sempre sobre a nossa missão 
de anunciar Jesus como o 
único redentor leva a comu-
nidade apostólica a superar 
os males e viver a experi-
ência da solidariedade e da 
fraternidade. Somos porta-
dores da força do Espírito 
Santo que reúne e santifi ca 
toda a humanidade. Ser 
cristão é identifi car-se com 
o mestre Jesus: Sua pessoa, 
sua missão e seu destino. A 
evangelização que é anun-

PAZ E BEM
SER APÓSTOLO HOJE

       VANDERLEI KAWA       VANDERLEI KAWA
ciar e testemunhar a proposta 
salvífi ca de Deus, esta é a mis-
são de todos nós que acredita-
mos e o seguimos e deve ser a 
missão de todos os batizados 
em seu nome pela graça e 
força do Espirito Santo. É um 
alerta para todos nós que não 
é possível pedir dispensa ou 
demitir-se desta responsabi-
lidade e ainda menos brincar 
com a própria salvação; a rea-
lização em Deus. Esta missão 
não é só dos sacerdotes ou dos 
religiosos e religiosas, mas de 

todos nós.  Proclamar a Boa 
Nova é um trabalho constante 
que exige o compromisso pela 
realização dos valores do Reino 
de Deus:  a liberdade, a justiça, 
a paz, a fraternidade, a comu-
nhão, o amor; hoje vivemos 
tão carentes destes valores, 
infelizmente o império do po-
der e do ter, do materialismo 
que domina o ser humano 
e se esquecem das grandes 
virtudes, dos ensinamentos de 
Jesus, da sua palavra de vida, 
do verdadeiro valor da nossa 

vida. É preciso assumir esta 
missão, não importa aonde 
estivermos, em que condição 
estivermos, sempre é tempo 
de evangelizar, de testemu-
nhar Jesus, pois Deus nos dá 
vida todo dia, é preciso estar-
mos a serviço de todos, princi-
palmente dos pequeninos, dos 
indefesos, dos empobrecidos, 
para que todos tenham vida 
e vida em abundância. Sabe-
mos que a sociedade atual é 
marcada por tantas divisões, 
é preciso que busquemos o 

equilíbrio e a temperança 
em Jesus que foi crucifi cado 
e que ressuscitou para nos 
salvar dos pecados, dos nos-
sos erros. Cristo deixou-nos 
o Espírito Santo que nos 
move, nos orienta a buscar 
e vivenciar a unidade em 
Cristo com todos os que 
acreditam na sua palavra 
de vida, na sua proposta de 
sermos seus discípulos e 
apóstolos participantes da 
sua missão. Reflita e viva 
por Jesus. Paz e Bem.

REDAÇÃO E ASSESSORIA

Na semana passada acon-
teceu o evento “A importân-
cia da mulher no agro”, no 
salão da igreja Luterana em 
Teixeira Soares. O encontro 
foi organizado pelo Sindicato 
Rural do município, em par-
ceria com a cooperativa Frísia 
e da Sul Agrícola, e teve como 
objetivo fortalecer a repre-
sentatividade feminina no 
agro e o empreendedorismo. 

Além disso, o evento tam-
bém foi feito em alusão à 
campanha do Outubro Rosa, 
que busca conscientizar as 
mulheres sobre a preven-
ção e diagnóstico do câncer 

REPRESENTATIVIDADE

Evento “A importância da mulher no 
agro" acontece em Teixeira Soares
O encontro teve 
como objetivo 
mostrar a 
importância das 
mulheres para o setor

de mama e colo de útero. 
A ação reuniu mais de 100 
mulheres. 

Durante as palestras, a 
importância feminina no 
agronegócio foi destacada, 
e também a importância 
de valorizar a trajetória das 
mulheres nas mais diversas 
áreas de atuação em suas pro-
priedades rurais. O encontro 
proporcionou trocas de expe-
riências entre as produtoras 

rurais e diálogo sobre as ati-
vidades que cada uma realiza.

A vice-prefeita de Teixeira 
Soares, Juliana Belinoski,  par-
ticipou do evento e comentou 
sobre. “As mulheres vêm ga-
nhando cada vez mais espaço 
no agro, cargos de lideranças 
em pequenas e grandes pro-
priedades, e no encontro foi 
abordado palestras sobre 
a força feminina, a força 
da mulher no agronegócio, 

e hoje se faz necessária a 
integração que representa 
assumir definitivamente o 
cooperativismo como a alma 
do agronegócio”, aponta.

O evento contou com pa-
lestras da produtora pecuária 
Juliana dos Santos Ventura, 
da coordenadora da Comis-
são Estadual de Mulheres da 
Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (FAEP), 
Lisiane Rocha Czech e da 
engenheira agrônoma e ge-
rente administrativa da Sul 
Agrícola, Ivana Lucas.

Mais de 100 mulheres participaram do evento realizado no município de Teixeira Soares 
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O encontro contou com a presença da vice-prefeita Juliane Belinoski
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KAUANA NEITZEL 

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, esteve em 
Ponta Grossa nesta quinta 
-feira (4), cumprindo agen-
da a convite da deputada 
federal Aline Sleutjes (PSL), 
juntamente com o Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE). 
O presidente da Amcespar 
e prefeito de Inácio Mar-
tins, Junior Benato, esteve 
representando 80 prefeitos 
do Paraná na cerimônia.

O evento foi direciona-
do a prefeitos, secretários 
municipais de Educação, 
gestores educacionais, es-
pecialistas e técnicos da 

AGENDA

Presidente da Amcespar participa de 
evento com o ministro da Educação
Benato falou 
sobre a defasagem 
no recurso para 
o transporte e 
merenda escolar

educação. O principal ob-
jetivo do encontro é pro-
mover discussões, trocar 
experiências e levantar 
propostas com a inten-
ção de aprimorar a gestão 
educacional e qualifi car os 
funcionários envolvidos 
no planejamento, cadas-
tramento e solicitação de 
projetos e recursos na rede 
pública de educação com o 
apoio do FNDE. Na ocasião, 
participaram os Núcleos 
Regionais de Educação de 
Irati, Ponta Grossa, União 
da Vitória e Telêmaco Bor-
ba.

A anfi triã Elizabeth Sch-
midt, prefeita de Ponta 
Grossa, também esteve 
presente. Benato falou na 
oportunidade sobre a de-
fasagem no recurso para 
o transporte e merenda 
escolar. Outra reivindica-
ção pontuada é a falta de 
diálogo entre os poderes,“a 
situações em que as coisas 
vêm pra os municípios e 

não é feito uma conversa 
vendo a realidade de cada 
cidade”, questiona o presi-
dente da Amcespar.

O exemplo apresentado 
por Junior no evento é em 
relação ao transporte es-
colar de Prudentópolis, que 
faz mais de dez mil quilô-
metros por dia. O ministro 
destaca que “o evento em 
questão se faz necessário 
para a correta utilização e 
aplicação dos recursos pú-
blicos, pois os municípios 
poderão receber de forma 
individualizada atendi-
mento técnico e sanar suas 
dúvidas e/ou possíveis irre-
gularidades.”

O ministro recebeu das 
mãos da prefeita Elizabeth 
Schmidt, do reitor da Uni-
cesumar, Wilson de Matos 
Silva, e da deputada Aline 
Sleutjes, o pedido formal 
para que seja autorizada 
abertura de 60 novas va-
gas de Medicina em Ponta 
Grossa.Junior Benato com o ministro da Educação, Milton Ribeiro
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A laringe é um órgão em 
forma de pirâmide constitu-
ído por cartilagens, músculos 
e membranas. Ela está locali-
zada na região da garganta, 
entre a traqueia e a base da 
língua, da qual é separada 
pela epiglote, uma espécie de 
válvula que se fecha durante 
a deglutição e abre-se para 
permitir o fluxo de ar durante 
a respiração.

A laringe pode ser dividida 
em três diferentes compar-
timentos: subglote, glote e 
supraglote. É na glote que 
estão as cordas vocais, peque-
nas pregas que vibram com a 
passagem do ar e fazem parte 
do aparelho fonador.

Os tumores malignos po-
dem surgir em qualquer re-
gião da laringe, mas 60% deles 
se desenvolvem na glote. O 
tipo mais comum é o carci-
noma das células escamosas, 
com predominância entre os 
50 e 70 anos.

FATORES DE RISCO
Os principais fatores de 

risco para o câncer de laringe 
são o cigarro e o álcool. A asso-
ciação entre tabagismo e uso 
habitual de bebidas alcoólicas 
aumenta consideravelmente 
o risco de desenvolver a do-
ença.

Embora pouco frequentes, 
são considerados possíveis 
fatores de risco a infecção 
pelo papiloma vírus humano, 

LARINGE

Quais são as principais causas e 
sintomas do câncer de laringe?
Cerca de 60% 
dos casos de 
câncer de laringe 
se desenvolvem 
na glote. O tipo 
mais comum é 
o carcinoma das 
células escamosas.

o refluxo gastroesofágico e a 
poluição ambiental.

SINTOMAS
Rouquidão costuma ser o 

sintoma inicial do câncer de 
laringe e, geralmente, está 
associada a um tumor na glote 
ou na subglote. Quando ele 
está situado acima da glote 
(supraglote), os sintomas são 
dor de garganta persistente, 
dificuldade para engolir e sen-
sação de um corpo estranho 
na altura do pescoço. Quando 
se encontra abaixo da glote 
(subglote), pode provocar di-
ficuldades respiratórias.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico do câncer de 

laringe considera os sintomas, 
o histórico do paciente, se é ou 
foi fumante e usuário habitual 
de álcool. Exames de imagem 
como a laringoscopia direta e 
indireta para visualizar a re-
gião afetada são importantes 
para o diagnóstico, mas não 
dispensam a realização da 
biópsia, que pressupõe a reti-

rada de fragmento do tumor 
para análise, a fim de deter-
minar se é maligno ou não. Se 
for maligno (nem todos são), é 
fundamental saber o grau de 
estadiamento da doença para 
orientar o tratamento.

TRATAMENTO
O tratamento do câncer de 

laringe leva em consideração 
o estágio da doença e conta 
com os seguintes recursos: 
quimioterapia, radioterapia e 
cirurgia. Quanto antes for feito 
o diagnóstico, maiores serão 
as chances de cura que podem 
atingir índices superiores a 
90% nos quadros iniciais.

A retirada cirúrgica da la-
ringe (laringectomia total) só é 
indicada nos casos avançados 
que não responderam a outras 
formas de tratamento, pois 
implica a perda da voz e a colo-
cação de traqueostomia defini-
tiva. Mesmo nessas situações, 
porém, é possível restaurar a 
fala dos pacientes utilizando 
próteses fonatóriastráqueo-

-esofageanas, que desviam 
parte do ar da traqueia para 
o esôfago, ou a laringe ele-
trônica, conhecida como voz 
robotizada monotonal.

RECOMENDAÇÕES 
• Não se iluda. Rou-

quidão que não regride por 
mais de duas ou três semanas, 
especialmente nos fumantes 
e usuários habituais de álcool, 
pode ser sinal de alterações na 

laringe, que merecem avalia-
ção, diagnóstico e acompanha-
mento médico;

• Fique longe do cigarro. 
O tabaco é o principal respon-
sável pelo câncer de laringe 
especialmente quando asso-
ciado ao consumo de bebidas 
alcoólicas;

• Informe seu médico 
sobre outros casos de câncer 
de laringe na família.

R
ep

ro
d

u
çã

o

O tratamento do câncer de laringe leva em consideração o estágio da doença e conta com quimioterapia, radioterapia e cirurgia



Irati,  05 de Novembro de 2021 CIDADES 9FOLHA

JAQUELINE LOPES 

Os portais de acesso 
a  Rio  Azul  vão ganhar 
uma revitalização com 
paisagismo, os trabalhos 
já começaram na entra-
da principal e a ideia é 
deixar o local mais acon-
chegante para a popu-
lação e visitantes. Serão 
plantadas flores de cada 
estação, assim, em todas 
as épocas do ano haverá 
um jardim nos trevos do 
município.

A iniciativa é da Pre-
feitura, através das Se-

PRESERVAÇÃO 

Portais de Rio Azul ganham paisagismo
Espaços recebem 
plantação de 
árvores e fl ores 
que deixam o local 
mais aconchegante 
para a população e 
visitantes

c r e t a r i a s  M u n i c i p a i s . 
Neste primeiro momento, 
o trabalho é feito pelos 
participantes do progra-
ma Trabalho e Cidadania, 
da Secretaria de Assis-
tência Social, em que o 
usuário trabalha 16h no 
mês e, em troca, ganha 
u m a  c e s t a  b á s i c a ,  s ã o 
eles que ajudam a fazer o 
paisagismo. 

T o d o s  o s  f u n c i o n á -
rios da Prefeitura estão 
envolvidos, pois não há 
uma equipe especifica, 
mas ajudam como podem 
para deixar o espaço mais 
aconchegante. No sábado 
(6), os secretários ajuda-
rão nas plantações dos 
jardins que serão criados.

Um dos canteiros já 
prontos é uma iniciativa 
do CRAS e da Prefeitura 
de Rio Azul, em parceria 
com o Sindicato Rural 
c o m  o  c u r s o  d e  j a r d i -
nagem, ofere cido pelo 
SENAR. O instrutor do 
curso foi Tibério Budal, 
que criou o ambiente e o 
grupo faz as plantações e 

modificações no espaço 
nas aulas práticas

Esta iniciativa colabo-
ra para deixar o espaço 
mais aconchegante e aju-
dar as famílias que mais 
precisam no município. 
“As pessoas que fazem 
parte do programa são 
muito importante, sem-
pre elogio a importância 
que elas têm para a nossa 
cidade. Como não temos 
mão de obra da prefei-
tura, o trabalho deles é 
essencial. E eles ganham, 
trabalham para isso. Esse 
é o intuito do programa: 
dar dignidade às pesso-
as”, disse a secretária de 
Assistência Social, Ghessi 
Bucco. 

D e  a c o r d o  c o m  e l a , 
o resultado é positivo e 
escutam muitos elogias 
p e l o  t ra b a l h o  r e a l i z a -
do. “Temos um feedback 

positivo da população. 
Fazemos postagens do 
andamento do jardim e 
tivemos um retorno bom. 
As pessoas estão felizes. 
Uma cidade florida fica 
mais bonita, valoriza. É 

algo que já  queríamos 
há muito tempo e, agora, 
tivemos a oportunidade”, 
comenta. 

O trabalho ainda é lon-
go, mas a Prefeitura pre-
tende finalizar os três 
portais até o fim do ano, 
antes de começar as festi-
vidades. A ideia é montar 
uma equipe na adminis-
tração para cuidar dos 

“Uma cidade 
fl orida fi ca mais 
bonita, valoriza. 
É algo que já 
queríamos há 
muito tempo e, 
agora, tivemos a 
oportunidade”

GHESSI BUCCO 

jardins e paisagismo da 
cidade. Além disso, um 
projeto da Secretaria de 
Agricultura visa a plan-
tação de Ipês em vários 
locais de Rio Azul, e fazer 
os jardins em outros es-
paços do município. 

Participantes de curso do Senar e do programa Trabalho e Cidadania ajudaram no paisagismo 

Serão plantadas fl ores de cada estação nos portais da cidade
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Prefeitura Municipal
de Irati

CONSCIENTIZAÇÃO 

Regras, direitos e deveres no trânsito

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

As leis de trânsito 
precisam ser 
respeitas por 
motoristas, ciclistas, 
motociclistas e 
pedestres

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

ESTHER KREMER

Você sabe o que é o trân-
sito? É um espaço público e 
coletivo onde acontece um 
grande movimento de carros, 
motos, pedestres e animais. 
Mas assim como em diversos 
lugares públicos e privados da 
nossa cidade, no trânsito tam-
bém temos deveres e direitos 
que precisam ser respeita-
dos. Quando as regras não 
são cumpridas os acidentes 
acontecem e podem causar 
grandes consequências. Seja 
um ótimo ajudante no trânsi-
to e não desrespeite as regras.

QUEM É QUEM NO 
TRÂNSITO?

Pedestre – é a pessoa 
que circula pelas ruas a pé 
e também precisa respeitar 
as regras, como: atravessar 
sempre na faixa de pedes-
tres; respeitar a sinalização 
de trânsito e só atravessar 
uma via na presença do sinal 
vermelho; atravessar sempre 
em linha reta, sem correr pela 
via; não atrapalhar o fluxo 
de carros e motos. Os direi-
tos dos pedestres também 
devem ser respeitados por 
todos, quando uma pessoa 
estiver atravessando a via 
sobre as faixas de pedestres 
ou quando o semáforo estiver 
vermelho, ela tem prioridade 
de passagem.

Motorista – é quem dirige 
algum veículo, podendo ser 
carro, caminhão, ônibus, etc. 
Para se tornar um motorista, 
precisa ter 18 anos ou mais e 
possuir a carteira de habili-
tação, sem ela, não é possível 
dirigir. Para conseguir uma 
carteira de habilitação, tam-
bém conhecida como CNH, é 
necessário realizar um curso 
de direção e ao final deste, 
realizar um teste para saber 
se aprendeu tudo direitinho. 
Os motoristas precisam co-
nhecer as leis de trânsito e 

respeita-las muito bem, desta 
forma, evitam acidentes e 
é possível conviver em um 
ambiente com harmonia. Um 
dos deveres mais importantes 
para o motorista é não ingerir 
bebidas alcoólicas enquanto 
dirige, pois isto pode causar 
um grave acidente.

Ciclista – é quem circula 
pelas vias de bicicleta. Em al-
gumas cidades, o ciclista tem 

a sua própria via e precisa res-
peitar as regras também. O 
ciclista deve andar no sentido 
dos veículos e quando estiver 
em grupo, deve pedalar em 
fi la única, ou seja, em fi la e 
um atrás do outro.

Motociclista – é quem di-
rige moto. Para dirigir uma 
moto, também é necessário 
possuir carteira de habilita-
ção e passar pelo mesmo cur-

so que o motorista de carro. É 
obrigatório o uso de capacete 
e assim como os motoristas de 
carros, não se deve consumir 
bebidas alcoólicas e dirigir. 
O mais importante é pilotar 
a moto com muita atenção e 
respeitar ao máximo as leis 
de trânsito, os motociclistas 
estão mais expostos caso 
aconteça algum acidente, por 
isso, cuidado redobrado. 

uma via na presença do sinal 
vermelho; atravessar sempre 
em linha reta, sem correr pela 
via; não atrapalhar o fluxo 
de carros e motos. Os direi-
tos dos pedestres também 
devem ser respeitados por 
todos, quando uma pessoa 
estiver atravessando a via 
sobre as faixas de pedestres 
ou quando o semáforo estiver 
vermelho, ela tem prioridade 

– é quem dirige 
algum veículo, podendo ser 
carro, caminhão, ônibus, etc. 
Para se tornar um motorista, 

Após ler o texto, com 
ajuda de seus pais ou 
professora, escreva o 
signifi cado de cada 

placa acima 
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Evento gratuito acontece em 11 de novembro e é voltado a 
estudantes e empresários interessados em conhecer 

as profissões do setor industrial

A maior feira de profissões e cursos técnicos do Brasil, o Mundo Senai, chega em 
sua 13ª edição em 11 de novembro. O evento, que é nacional e gratuito, funciona 
como uma grande mostra e acontece em todos os estados da federação. Aqui no 
Paraná será realizado em 38 unidades,em formato híbrido, com atividades presen-
ciais e online.

A feira, que terá programação diversificada, tem como objetivo apresentar aos 
jovens, escolas e comunidade de todo o país a infraestrutura do Senai e o universo 
das profissões, que promovem a formação profissional e tecnológica, a inovação e 
a transferência de tecnologias industriais, por meio de palestras, mostras tecnoló-
gicas, minicursos, orientação profissional e visitas aos laboratórios que simulam 
o dia a dia da indústria.

Desde 2009, mais de três milhões de pessoas já visitaram as unidades operacio-
nais participantes em todo o Brasilpara conhecer o universo do Senai e as indústrias 
da região. No Paraná, nos últimos quatro anos, foram registrados mais de 115 mil 
participantes.

“O Mundo Senai é uma oportunidade para que os futuros profissionais conheçam 
mais sobre as carreiras da indústria, descobrindo os caminhos que a instituição 
oferece para a melhor formação profissional”, explica Jacielle Feltrin, Gerente de 
Educação e Negócios do Sistema Fiep.

As 38 unidades no Paraná participantes organizaram palestras, exposições, visi-
tas guiadas, workshops, cursos rápidos e oficinas envolvendo assuntos relacionados 
ao mercado de trabalho no setor industrial. A programação completa e o link para 
inscrições está disponível no site www.senaipr.org.br/mundosenai.

SERVIÇO:
Feira de Profissões Mundo Senai

Data: 11/11/2021
Evento Gratuito - programação híbrida (online e presencial)

Informações e inscrições: www.senaipr.org.br/mundosenai

Mundo Senai 2021 terá programação híbrida

Diferente do que acontecia até 2019 , quando o evento era presencial (foto), a edição deste ano será híbrida
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Vende-se uma residência de 358,00 m2 (2 pavimentos) num 
terreno de 663,52m2, com duas lajes, aquecimento a gás, portas 
e janelas em madeira maciça, telhas cerâmicas, piso cerâmica/
tacão de madeira, contendo no pavimento inferior, garagem 

para 2 carros, lavanderia, cozinha com móveis embutidos, sala de 
estar, sala de jantar, escritório, lavabo, churrasqueira ampla (com 

opção para mais duas vagas de garagem), pavimento superior 
suíte com closet e banheiro com banheira de hidromassagem, 

mais 3 quartos uma sala com lareira, um banheiro e no terceiro 
piso uma sala/escritório.

Localiza-se na Rua Lino Esculápio,1205 no Bairro Rio Bonito a 
uma quadra do Parque Aquático.

Valor R$ 1.500.000,00
- Aceita-se troca por residência em Curitiba.

EVENTO

Secretaria de Cultura de Irati promove 1º 
Encontro Cultural de Veículos Antigos
Evento será 
realizado, no dia 
07 de novembro, 
em parceria com a 
loja Piru Bikes e o 
Grupo Saber

SECOM

A Secretaria de Cultu-
ra, Patrimônio Histórico 
e Legado Étnico, de Irati, 
promoverá, no dia 07 de 
novembro, o 1º Encontro 
Cultural de Veículos Anti-
gos e o 3º Tweed Ride Irati, 
em parceria com a loja 
Piru Bikes e o Grupo Saber. 
O evento será realizado no 
estacionamento do Parque 

Aquático, a partir das 9h. 
Os participantes podem 
se inscrever, antecipada-
mente, na Secretaria de 
Cultura ou, presencial-
mente, no  dia do even-
to, mediante a doação de 
qualquer quantidade de 
ração animal.

De acordo com o se-
cretário da pasta, Alfredo 
Van Der Neut, este será 
o primeiro evento desta 
categoria realizado em 
parceria entre a Secreta-
ria de Cultura e os grupos 
de carros antigos de Irati. 
O secretário destaca que 
proprietários de auto-
móveis, tratores, cami-
nhões, motos, bicicletas e 
charretes antigas poderão 
participar. “Até uma char-
rete antiga é uma atração 

para este dia”, comentou. 
Veículos de Irati e região 
e de outros municípios 
participarão do encontro. 
“A intenção de tudo isto 
é fazer com que, neste 
evento, haja um domin-
go cultural também com 
outras atividades que vão 
acontecer”, frisou.

MAIS ATRAÇÕES
Haverá música ao vivo 

e sorteios de brindes, doa-
dos por empresas parcei-
ras, para os expositores. 
No local, será montado 
um Espaço Kids. Alguns 

foodtrucks, carrinhos de 
lanches e chopp também 
farão parte do evento. De 
acordo com Van der Neut, 
o Grupo Saber fará uma 
tarde recreativa para as 
crianças. Além disso, a loja 
Piru Bikes vai promover 
um passeio ciclístico com 
pessoas caracterizadas 
com roupas de época e 
bicicletas antigas,  que 
ficarão expostas no local.

“O pessoal vai para ti-
rar fotos e entrar em uma 
recreação mais à vonta-
de. Leve o chimarrão, um 

piquenique, convida as 
pessoas, as crianças para 
a recreação, escutar uma 
música e ver os carros 
antigos de uma época que 
talvez não vivemos e para 
ver aquilo tudo que já exis-
tia com muita qualidade. 
Teremos um dia muito 
diferente, se Deus quiser. 
Se o tempo colaborar, te-
nho certeza de que este 
será um grande evento”, 
destacou o secretário, con-
vidando toda a população 
para participar deste en-
contro.

Os participantes devem doar uma quantidade de ração animal
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

KAUANA NEITZEL

Um bebê recém-nascido 
teve a vida salva pelos poli-
ciais militares de Fernandes 
Pinheiro, na segunda-feira 
(01). A família ligou via 190 
para o plantão Copom da 8ª 
CIPM, o qual o Soldado Pepi 
relatou que na Rua Marli 
Piekarski, Centro da cidade, 
havia uma criança recém- 
nascida estava engasgada 
com leite materno. O policial 
fez a orientação para que 
os familiares realizassem a 
manobra de desobstrução 
das vias aéreas, porém, por 
estarem nervosos, não con-
seguiram.

No momento em que a 
equipe PM estava iniciando o 
deslocamento, o pai do bebê, 
Gessiel Cristiano de Oliveira, 
chegou ao Destacamento 
Policial com o fi lho. Ao descer 
do veículo com o bebê, de 18 
dias, nos braços, extrema-
mente nervoso, gritava por 
socorro. Então o Soldado Neto 

FERNANDES PINHEIRO

Policiais militares salvam a vida de bebê 
recém-nascido que estava engasgado
O bebê  chegou ao 
Destacamento Policial 
sem sinais vitais

apanhou o recém-nascido 
no colo, constatando que ele 
estava com a pele gelada 
e arroxeada, foi verificado 
através da palpação do pulso 
que a criança estava sem si-
nais vitais, iniciando, assim, 
a manobra de Heimlich e 
posteriormente massagem 
cardíaca.

O Soldado conseguiu re-
animar o bebê. Após alguns 
minutos chegou ao Desta-
camento Policial a mãe do 
recém-nascido, Vitória Gon-

çalves Kuller, que ao perceber 
que seu fi lho estava com vida 
e chorando, fi cou mais calma, 
apanhando o fi lho aos braços.
Enquanto os policiais esta-
vam ligando para as áreas 
de saúde dos municípios de 
Fernandes Pinheiro e Irati, 
para encaminhamento, a 
mãe constatou que o bebê 
estava novamente em para-
da respiratória.

O Soldado Adalton foi 
quem realizou a manobra 
de Heimlich conseguindo 

mais uma vez reanimar o 
recém-nascido. Tendo em 
vista o grande risco à vida 
do pequeno, a equipe da PM 
encaminhou mãe e fi lho, na 
viatura, o mais rápido pos-
sivel até o pronto socorro do 
Hospital Santa Casa de Irati, 
onde fi caram sob observa-
ção e cuidados da equipe 
médica. Os policiais foram 
informados que o bebêse 
encontra em observação e 
cuidados na UTI Neonatal.

“A sensação de salvar 

uma vida é indescritível, na 
verdade a possibilidade de 
você salvar uma vida para 
mim é ainda mais emocio-
nante. Tenho uma fi lha de 
um ano e seis meses e a todo 
momento eu imaginava ela 
no lugar daquele bebezi-
nho. Então, é extremamente 
emocionante o fato de estar 
ali naquele momento, de 
poder ser útil. Comentei com 
meu colega o quanto é bom 
saber que no dia seguinte a 
família estaria tranquila e 
com o fi lho nos braços no-
vamente”, relatou o Soldado 
Adalton. 

“Tenho muito a agrade-
cer de coração ao Soldado 
Neto e o Soldado Adalton, 
que naquela madrugada fo-
ram uns anjos que Deus colo-
cou naquele momento para 
salvar a vida do meu fi lho. 
Ele chegou completamente 
sem vida na Companhia as 
4:15, mas graças a Deus e ao 
belo trabalho da PM, conse-
guiram trazer de volta a vida 
do meu príncipe. Em quanto 
tiver vida em meu corpo eu 
vou ser grato e ter honra em 
falar que eles são os heróis 
do meu filho”, agradece o 
pai do bebê.

O pai da criança foi até o Destacamento Policial buscando ajuda da PM que atendeu prontamente
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ESTHER KREMER

Na terça-fei-
ra (02),  às 
19h, na BR 
153, próxi-
mo ao Km 

364, em Rio Azul, a Polícia 
Rodoviária Federal rela-
tou um acidente envol-
vendo um VW Fox e um 
Ford Focus que deixou 
três feridos, incluindo o 
motorista que ocasionou 
o acidente. Será aberto 
um inquérito pela Polícia 
Civil para apurar os cri-
mes de trânsito cometidos 
pelo condutor embria-
gado.

Segundo a PRF, o VW 
Fox preto, emplacado em 
Almirante Tamandaré, 

TRAGÉDIA

Motorista embriagado causa 
acidente grave em Rio Azul
O condutor do Fox 
apresentou 1,38 no 
teste do bafômetro 

conduzido por um homem 
de 45 anos, cruzou a ro-

dovia, não respeitando a 
preferencial e colidiu com 

A Polícia Civil abriu inquérito para investigação dos crimes de trânsito cometidos 
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um veículo Ford Focus 

de Rio Azul, o motorista 
de 38 anos estava com a 
família no sentido cres-
cente da rodovia.

Da colisão transversal 
restaram danos patrimo-
niais nos dois automóveis, 
além de duas passageiras 
do Ford Focus feridas, 
mãe e filha (nove anos de 
idade), levadas para Hos-
pital em Rio Azul.

O condutor  do Ford 
Focus, habilitado, apon-
tou resultado 0 ml para 
ingestão de bebida alcoó-
lica. Já o condutor do VW 
Fox, causador do aciden-
te, levado para a Santa 
Casa de Irati, obteve re-
sultado 1,38 no teste com 
aparelho de alcoolemia 
por sopro. Em virtude da 
evolução dos ferimentos, 
o homem foi transferido 
para a Santa Casa de Pon-
ta Grossa.
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ESTHER KREMER E NILTON PABIS

Durante o mês de se-
tembro e outubro, a pro-
cura por consultas no 
Hospital Erasto Gaertner 
aumentou significativa-
mente, desta forma, a de-
manda por vagas também. 
Diversos municípios que 
fazem parte da região da 
Amcespar e da 4ª Regional 
de Saúde têm comunicado 
o descontentamento na 
agilidade do processo.A 
dificuldade está em con-
seguir o primeiro atendi-
mento para pacientes com 
câncer. A reclamação é de 
ter a liberação do código 
pela prefeitura de Curi-
tiba que faz a gestão dos 
recursos. 

O vereador e presiden-
te da Câmara Municipal 
de Irati, Hélio de Mello, foi 
uma das autoridades que 
expressou sua opinião na 
sessão ordinária de ter-
ça-feira (26), juntamen-
te com o vereador Nato 
Kffuri. Hélio reclamou 
na demora da primeira 
consulta do Erasto. “Com 
o Hospital que temos em 
Irati, e que inclusive será 
ampliado, foi criado uma 
expectativa na população. 
Portanto, deixo registra-
do aqui, nesta tribuna, o 
meu protesto e peço aos 
responsáveis que tirem 
a bunda das cadeiras e 
resolvam esta situação, 
pois a nossa população 
precisa ser respeitada e 

SAÚDE

Regulação das consultas do Erasto causam 
atrasos nos tratamentos dos pacientes
A demora das 
primeiras consultas 
revolta pacientes, 
contam autoridades

“O Erasto tem condições de atender 
mais, só depende realmente desta 
regulação. Precisa disto para poderem 
receber legalmente o paciente. Estamos 
empenhados para que tudo se resolva 
com a máxima brevidade. ” 

 CLEONICE SCHUCK

atendida”, desabafou.
Segundo a secretária 

de Saúde de Irati, Jussara 
Aparecida Kublinski, no 
município existem apro-
ximadamente 15 pessoas 
na fila, aguardando uma 
consulta no Erasto. Jus-
sara diz que o prefeito 
Jorge Derbli autorizou a 
“pactuação” (contratação) 
de mais dois hospitais, o 
Angelina Caron, de Cam-
pina Grande do Sul e o 
Nossa Senhora do Rocio, 
de Campo Largo. 

Ela explica que nestes 
dois hospitais não há fila, 
mas a prefeitura permite 
que o paciente escolha em 
qual hospital quer tratar 
a doença. Isto porque o 

tratamento é em Irati na 
maior parte dos casos 
atendidos no Erasto. “A 
demora na liberação do 
código de transição está 
resultando nesta fila. Já 
nos outros hospitais, que 
o tratamento é fora do 
domicílio, não há fila. Esta 
doença não permite de-
mora no tratamento, por 
isso a primeira consulta 
deve ser ágil”, diz Jussara. 

O descontentamento 
também chegou ao vice- 
prefeito de Imbituva, Za-
queu Bobato, que relatou 
a reclamação de pacientes 
na dificuldade em conse-
guir vagas no hospital e 
no primeiro atendimen-
to. Segundo Bobato, “os 
pacientes entram em de-
sespero e fica difícil con-
trolar e explicar toda esta 
situação”. 

CIS/AMCESPAR
A presidente do CIS/

Amcespar e prefeita de 
Fernandes Pinheiro, Cleo-
nice Schuck, explicou todo 
o trâmite para os pedidos 
de atendimento e expli-
cou o motivo dos atrasos. 
Após surgir a demanda 
na consulta, o município 

manda para a Regional de 
Saúde a solicitação para   
a vaga. A Regional cadas-
tra o pedido no sistema 
E-Saúde, e este vai para 
a Secretaria de Saúde da 
prefeitura de Curitiba, 
que tem a gestão plena 
do processo. Eles geram o 
código de transação e de-
volvem para a 4ª Regional 
que, por fim, encaminha 
para o município com a 
guia de dia e horário para 
atendimento.

“Estamos empenhados 
em trazer este domínio 
que Curitiba tem sobre 
a distribuição de vagas, 
para a nossa regional, 
para daí podermos utili-
zar toda a capacidade de 
atendimento que a Unida-
de do Erasto de Irati tem 
para atendimento”, disse 
a presidente.

Cleonice afirma que “a 
culpa não é do Hospital 
Erasto Gaertner e nem 
da 4ª Regional de Saúde, 
mas sim, da forma que o 
sistema de distribuição 
de vagas foi formatado. 
Estamos buscando alinhar 
com a SESA esta situação 
para evitar estes contra-
tempos e poder atender 
a nossa população da me-
lhor forma possível. Con-
tamos com a sensibilidade 
do Secretário Beto Preto 
e do nosso governador 
Ratinho Júnior para que 
em breve os atendimentos 
sejam agilizados e realiza-
dos aqui em Irati”. Todos 
os prefeitos estão mobili-
zados e tentando resolver 
a situação.

O prefeito de Inácio 
Martins e presidente da 
Amcespar, Junior Benato, 

também está empenhado 
em resolver esta situação. 
“Precisamos trazer a gestão 
das consultas para Irati. 
Com a ampliação dos ser-
viços do Erasto isto é pos-
sível e assim diminuímos 
a burocracia e teremos 
consultas com mais agili-

“Precisamos trazer a gestão das con-
sultas para Irati. Com a ampliação dos 
serviços do Erasto isto é possível” 

 JUNIOR BENATO

dade”, disse. 
“Uma reunião aconte-

cerá na sexta-feira (05), 
com a participação da 
deputada Leandre, da pre-
sidente do CIS, prefeita 
Cleonice, no gabinete do 
prefeito Jorge, em Irati, 
e com o secretário Beto 
Preto, por meet. Tentare-
mos uma solução para o 
problema, que não pode se 
estender mais”, explicou 
Benato. 

HOSPITAL ERASTO 
GAERTNER

Através da assessoria 
de imprensa, o Hospital 

Erasto Gaertner respon-
deu que “o paciente in-
gressa para tratamento 
na Unidade do Erasto 
de Irati por meio de um 
código de transação for-
necido pela 4ª Regional 
de Saúde. No momento 
em que o código é gera-
do pela 4ª Regional,  o 
agendamento de aten-
dimento do paciente é 
f e i t o  i m e d i a t a m e n t e , 
não ultrapassando duas 
s e m a n a s  c o m o  p r a z o . 
Atualmente a Unidade 
do Erasto Gaertner de 
I r a t i  t e m  c a p a c i d a d e 
p a r a  r e a l i z a r  a t é  1 0 0 
consultas mensais. Nos 
meses de agosto e setem-
bro,  deste  ano,  foram 
referenciados à Unidade 
apenas 36 e 53 pacientes, 
respectivamente”.

4ª REGIONAL DE 
SAÚDE

O chefe da 4ª Regional 
de Saúde, Walter Trevi-
san, explicou a situação 
e reafirmou que o código 
de transação é fornecido 
pela Secretaria de Saúde 
de Curitiba, pois os re-

cursos do Governo vão 
direto para esta gestão e 
depois é distribuído para 
a 4ª Regional e outras 
duas regionais no esta-
do do Paraná. Segundo 
Trevisan, “quem coorde-
na isso não somos nós, 
mas sim, a prefeitura de 
Curitiba. Não temos esta 
autonomia, já expliquei 
isso diversas vezes, nós 
dependemos da gestão 
de Curitiba”, disse. 

A prefeitura de Curi-
tiba disse em consulta 
que irá buscar informa-
ções sobre o caso. 
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A reclamação é na demora para ser marcada a primeira consulta dos pacientes no Hospital

O Hospital tem capacidade para 100 novas consultas mensais
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Prefeitura 
municipal 

de Rio Azul

Súmulas

OPORTU-
NIDADE 

DE 
EMPREGO!

- Servente de 
pedreiro;

- Pedreiro com 
experiência

 em acabamen-
tos;

Interessados en-
trar em contato 

pelo telefone 
(42) 3422-4848
WhatsApp (42) 

99822-3677
Ou no endereço, 
Avenida Getúlio 

Vargas, 2345.

SINDICATO   RURAL   DE   IRATI
ÓRGÃO SINDICAL DE 1º GRAU -   RECONHECIDO EM  11-07-67
Rua Expedicionário José de Lima, 1240  Bairro Rio Bonito 
Irati/PR  
CEP: 84503-428
Fone Fax: 42- 9 8425-9801
E-mail: sindicatoruraldeirati@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente Edital, ficam convocados os associados do SINDICATO RURAL DE IRATI, 
a comparecerem a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em sua Sede Social, cito 
a Rua 19 de Dezembro, 154 nesta Cidade, em 1ª convocação ás 8:00 horas do dia 22 de 
novembro de 2021, com o fim de apreciar e votar as ordens do dia:

      
a) Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior

b) Apresentação e apreciação da Proposta Orçamentária de 2022

c)   Assuntos Gerais.

NOTA: Não havendo número de associados na hora acima prevista, a Assembléia será 
realizada uma hora após com qualquer número de associados presentes na forma dos 
Estatutos, em 2ª convocação.

                                    Irati/PR, 03 de novembro   de 2021.

                                  MESAQUE KECOT VERES
                                  Presidente 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                             

Súmula de Recebimento de Renovação de Licença de Operação

AMAURI PADILHA - RIO AZUL (CNPJ: 13.493.134/0001-33) torna público 
que recebeu do IAT a Renovação da Licença de Operação (RLO nº 

255524-R1), com validade até 26/10/2025, para a atividade de coleta, 
armazenamento e transporte de óleo de cozinha para destinação (recicla-
gem), instalada na Rodovia do Peixe, S/N, comunidade rural de Rio Azul 

dos Soares, Município de Rio Azul - PR.

Súmula de Recebimento de Renovação de Licença de Operação

AUTO POSTO PADROEIRA LTDA. (CNPJ: 02.978.181/0001-50) torna 
público que recebeu do IAT a Renovação da Licença de Operação (RLO 

nº 256227-R1), com validade até 28/10/2025, para a atividade de comércio 
varejista de combustíveis e lubrifi cantes para veículos automotores, instala-

da na Rua Bronislau Wronski, 1300, Município de Rio Azul - PR.

Súmula de Recebimento de Licença Prévia

L. S. GURSKI (CNPJ: 11.330.411/0001-61) torna público que recebeu do 
IAT a Licença de Prévia (LP nº 255527), com validade até 26/10/2023, para 

a atividade de fabricação de polpa de frutas, geleias e sucos, localizada 
na Estrada Vereador João Gurski, s/n, Pinhalzinho, Município de Rio Azul 

- PR.

Súmula de Requerimento de Licença de Instalação

L. S. GURSKI (CNPJ: 11.330.411/0001-61) torna público que irá requerer 
ao IAT a Licença de Instalação (LI) para a atividade de fabricação de polpa 
de frutas, geleias e sucos, localizada na Estrada Vereador João Gurski, s/n, 

Pinhalzinho, Município de Rio Azul - PR.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
RECAPADORA FÁBRICA DOS PNEUS LTDA, torna público que irá reque-
rer ao Instituto Água e Terra - IAT a Licença Ambiental de Operação para 
Comércio de Pneumáticos novos e reforma de pneumáticos usados, a ser 
instalada na Alameda Virgílio Moreira, 483, Nhapindazal, no Município de 

Irati - PR.

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

COMPENSADOS COLINA LTDA – ME torna público que irá requerer ao 
Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Operação de Ampliação para 

Instalação de uma nova caldeira à biomassa, com capacidade de geração 
de vapor de 2.500 kg/hora, a ser instalada na Av. Paulina Stadler, 1652, 

Barrocas, no município de Imbituva – PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

COMPENSADOS COLINA LTDA – ME torna público que recebeu do Institu-
to Água e Terra – IAT a Licença de Instalação de Ampliação para Instalação 

de uma nova caldeira à biomassa, com capacidade de geração de vapor 
de 2.500 kg/hora, a ser instalada na Av. Paulina Stadler, 1652, Barrocas, no 

município de Imbituva – PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
187/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
INÁCIO MARTINS SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA 
EPP, 
Com fundamento no  § 1, Artigo 65,II, “d”, da Lei Federal 
nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é aditivo 
do valor, em dois meses, equivalente a R$ 7.200,00 
(sete mil e duzentos reais),o qual resulta em 16,67 % 
(dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) do valor 
contratual.

ASSINATURA: 29/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
(a) ADRIANO VITORIANO – Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
QUARTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 
137/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
CONSTRUTORA TANGARA LTDA, 
Com fundamento no Artigo 57, § 1º, da Lei Federal 
8.666/93, fica prorrogado até o dia 30/11/2021 o prazo 
de execução, e 31/12/2021 a vigência contido na cláusu-
la quarta do Contrato nº 137/2020.

ASSINATURA: 04/11//2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) WALTER ALEXSANDRO SILVA - Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra RETIFICADO o Pregão ELETRÔNICO, nº. 
85/2021, do tipo menor por item/lote, com data de aber-
tura para o dia 17 de novembro de 2021, às 08H30min, 
cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE SISTEMA GNSS RTK 
PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 15:30h do 
dia 29/10/2021 às 08;30h do dia 17/11/2021, início da 
fase de lances às 9h00min do dia /11/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to 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 29 de outubro 
de 2021.

Rio Azul, 29 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRA-
TAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
PESADAS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA-
RIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO 
MUNICÍPIO
FAVORECIDO: NOBEL MECANICA LTDA
CNPJ.: 01.800.443/0001-20
Rio Azul, 03 de novembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0221/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NOBEL MECANICA LTDA
CNPJ.: 01.800.443/0001-20
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 03/11/2021 à 02/11/2022.
ASSINATURA:  03/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)EDISON DOS SANTOS
Representante

Consertos de 
fogão a gás, falar 

com Justino 
3422-5596

Consertos de 
fogão a gás, falar 

com Justino 
3422-5596
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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

AMPLIAÇÃO

Fusão entre hospitais de Irati cria 
Centro de Saúde Erasto Gaertner
Atendimentos de 
oncologia serão 
maiores na região e 
devem começar em 
janeiro de 2022 

JAQUELINE LOPES 

Irati passará a ter um Cen-
tro de Saúde Erasto Gaertner, 
que será possível graças a jun-
ção da Unidade Avançada do 
Erasto com o Hospital Agnus 
Dei, as tratativas tiveram o 
apoio do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde (CIS/Amces-
par) e da Amcespar. Com isso, 
o atendimento a pacientes 
com câncer será ampliado na 
região. 

O Agnus Dei será refor-
mado e com uma nova es-
trutura atenderá também os 
pacientes de oncologia, e será 
integrado com o portifólio que 
o hospital já possui. Assim, to-
dos os atendimentos feitos no 
Centro médico continuam. A 
previsão é que os serviços on-
cológicos comecem no início 
de 2022. 

Todos os prefeitos e secre-
tários de Saúde, que fazem 
parte do CIS/Amcespar, cola-
boraram para que houvesse 
esta fusão, inclusive de Pru-
dentópolis, que participa da 
Amcespar. A presidente do 
CIS/Amcespar e prefeita de 
Fernandes Pinheiro, Cleonice 
Schuck, comenta que a junção 
dos hospitais no atendimento 
dos pacientes foi um planeja-
mento que já ocorria ao longo 
de vários meses e buscaram 
dialogar com os diretores dos 
Agnus Dei, procurando uma 
tratativa das duas partes para 
que houvesse essa parceria. 

Com esse novo atendi-
mento, serão otimizados os 
serviços das Secretarias de 
Saúdes, em que haverá mais 
motoristas disponíveis, eco-
nomizando em combustível 
e nos desgastes dos veículos. 
Além de trazer mais economia 
aos cofres públicos. O conforto 
dos pacientes que utilizam 
dos tratamentos oncológicos 
também foi garantido pela 
junção dos hospitais. 

Hoje, a Unidade do Erasto 
Gaertner de Irati atende todos 
os municípios da 4ª Regional 
de Saúde. No total, 75% dos pa-
cientes oncológicos de todas 
essas cidades são atendidos. 
Com a nova unidade, o objeti-
vo é atender 100% da popula-
ção regional com apoio do Go-
verno do Estado do Paraná, e 
evitar que os pacientes saiam 
das cidades, diminuindo gas-
tos com transporte, entre 
outros e, ainda, manter esses 
pacientes perto das famílias 
no momento desafi ador que é 
o tratamento do câncer. 

A junção dos hospitais no 
atendimento dos pacientes 
do CIS vai evitar a difi culdade 
que os mesmos enfrenta-
vam em precisar se deslocar 
até outras cidades em busca 
de tratamento. “Contamos 

ESTRUTURA 

Com a inauguração do Centro de Saúde Erasto Gaertner, o local passará a contar com uma estrutura com 
três consultórios, nove poltronas (nas salas de manipulação de quimoterapia), e farmácia, da Unidade 
de Irati, para um centro com três salas cirúrgicas, 15 leitos de enfermaria, inclusive, ampliações para 
abrigar um centro de diagnóstico por imagem e ofertar melhor qualidade de ambiente para os pacientes. 
O Centro de Saúde Erasto Gaertner não atenderá apenas a oncologia. Haverá uma junção de 
atendimento de todo o portfólio que o Agnus Dei já atende anualmente, para pacientes oriundos do 
SUS (a partir do contrato com o Consórcio Intermunicipal de Saúde), de convênios e particulares.

“Buscamos dialogar 
junto ao Erasto Gaert-
ner e aos diretores 
do Agnus Dei, pro-
curando fazer com 
que houvesse uma 
tratativa de diálogo 
entre as partes, e 
despertasse essa 
sensibilidade para a 
estruturação de aten-
dimento oncológico 
da população da 4ª 
Regional de Saúde”. 

CLEONICE SCHUCK, PRESIDENTE 
DO CIS 

“Este fortaleci-
mento propor-
cionará mais 
estrutura e tecno-
logia para atender 
bem toda a região 
de Irati” 

ADRIANO LAGO, SUPERINTENDEN-
TE ERASTO GAERTNER

muito com a sensibilidade 
do Governo do Estado neste 
momento, do governador Ra-
tinho Jr, do secretário de Saú-
de Beto Preto, para que possa 
haver a concentração de todos 
os trabalhos da 4ª Regional de 
Saúde no Erasto em Irati. E, as-

sim, a população tenha mais 
tranquilidade para receber os 
atendimentos”, disse. 

O Cis, secretários de saúde 
e prefeitos da região traba-
lham agora, junto ao Governo 
do Estado, para ajustar as tra-
tativas e não depender mais 
da prefeitura de Curitiba para 
os atendimentos oncológicos 
da regional. “Esperamos que 
logo tenhamos essa resolutivi-
dade, para que toda a popula-

ção da regional de saúde possa 
ser atendida nessa nova estru-
tura”, completa Cleonice. 

Um dos sócios do Agnus 
Dei, Dr. Marcelo Chuchene, 
frisa que com a nova estru-
tura será possível um maior 
desenvolvimento do hospital. 
Houve interesse por parte dos 
proprietários e a possibilidade 
de crescer e agregar mais 
ainda ao hospital tornou essa 
junção possível. “Toda a estru-
tura do Agnus Dei, os serviços 
prestados, continuam. Será 
agregada a oncologia e, as-
sim, em um cronograma de 
crescimento, vai possibilitar 
coisas que o Agnus ainda não 
tem, um hospital maior, com 
mais capacidade. O nome 
muda, mas os atendimentos 
permanecem”, comenta. Os 
sócios estão reformando o 
espaço ao lado do hospital em 
que fi carão os consultórios. No 
hospital também terá a parte 
de internação. O processo de 
mudança de local ainda não 
está fi nalizado, e deve aconte-
cer até o próximo ano. 

Adriano Lago, superinten-
dente do Complexo de Saúde 
Erasto Gaertner, destaca este 
importante passo para tratar 

os pacientes. "É uma enorme 
alegria poder comemorar 
nosso quarto aniversário de 
trabalho em Irati. A alegria 
aumenta com a ofi cialização 
da nossa primeira fase de 
expansão. A parceria fi rmada 
com os sócios do Hospital Ag-
nus Dei, proporcionará mais 
conforto e segurança para 
nossos pacientes erastianos, 
que já são atendidos em Irati, 
bem como, trazer e somar 
toda nossa experiência e co-
nhecimento para os pacientes 
já atendidos pelo hospital. Este 
fortalecimento proporcionará 
mais estrutura e tecnologia 
para atender bem toda a re-
gião de Irati", afi rma.

Para o presidente da 
Amcespar e prefeito de Inácio 
Martins, Junior Benato, “esta 
fusão vai ampliar as ofertas de 
serviços para a nossa regional 

no que se refere a consultas e 
exames especializados. Além 
de ter um ambiente muito 
mais humanitário, amplo, 
mais moderno e com mais 
espaço físico para acolher as 
pessoas. Se houver o convê-
nio com o Erasto e Governo 
do Estado, poderão ser feitos 
procedimentos como biópsias 
e pequenos procedimentos 
cirúrgicos. A nossa intenção é 
que a oferta de serviço da área 
de oncologia, pelo hospital 
de referência Erasto Gaert-
ner, agora em um ambiente 
maior, seja, além da qualidade 
no atendimento, ampliado”, 
destaca. 

Em nota enviada pela Se-
cretaria de Comunicação 
Social de Irati, o prefeito Jorge 
Derbli relata que não tem co-
nhecimento da forma como 
a fusão dos Hospitais Erasto 
Gaertner e Agnus Dei está 
sendo discutida. Derbli ainda 
diz que não foi procurado pelo 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde (CIS) e nem pela dire-
toria do Erasto Gaertner para 
participar desta negociação.

INVESTIMENTO
O investimento para a re-

forma da unidade será de R$1 
milhão, em parceria com os 
municípios da 4ª Regional de 
Saúde. Além disso, mais R$ 
4,5 milhões serão para aqui-
sição de equipamentos, como 
mamógrafo, mesas cirúrgicas 
para procedimentos de baixa 
e média complexidades, entre 
outros. 

Parceria entre hospitais proporciona ampliação dos atendimentos oncológicos em Irati
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No domingo (07), o empresário Paulo Ivasko comemora a chegada de mais um aniver-
sário. Que os próximos anos sejam de muitas alegrias. O sucesso vem para aqueles que 
se fazem merecedores dele, e você certamente é uma pessoa digna de tal. Parabéns!!!

Na foto, ele, a esposa Alessandra e seus fi lhos, Flavia e Mateus.

A espera da pequena Helena Manuela
Os papais Felipe e Emanuelle esperam ansiosos pela 

princesinha, que vem para completar a família e trans-
bordar o coração dos papais de amor. Que sua chegada 

traga muita luz e alegrias, amor já tem de sobra!
Registro de Pamella e Paolla fotografi a.

               linda Betina comemorou recentemente seu primeiro aninho, ela esbanjou 
                  simpatia e carisma. Que seu caminho seja iluminado e seus sonhos mais 

lindos tornem-se realidade. A pequena é fi lha de Wagner e Priscila. 
Registro das lentes da fotógrafa Denise Moletta.

A

No sábado (30), aconteceu na clinica Rebesco o terceiro 
encontro do TEAcolher, desta vez a convidada especial foi 
a fonoaudióloga e equoterapeuta Geovana Boreico. O en-
contro é organizado pela psicóloga Lucilene Kazmierski e 
pela fonoaudióloga Joelma Cardoso, aberto ao público e 

super informativo!

Acontece nesta sexta-feira (05), a entrega do prêmio X Solidário, o evento acontece-
rá na Fazenda Black River às 16hrs. A campanha que acontece todo ano em prol do 

Outubro Rosa foi novamente um sucesso! 
Parabéns aos organizadores!

Na foto, ele, a esposa Alessandra e seus fi lhos, Flavia e Mateus.

Acontece nesta sexta-feira (05), a entrega do prêmio X Solidário, o evento acontece-
rá na Fazenda Black River às 16hrs. A campanha que acontece todo ano em prol do 

Outubro Rosa foi novamente um sucesso! 
Parabéns aos organizadores!


