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O MEC alterou as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e mudou as estruturas 
do ensino médio, o objetivo da mudança 
está pautado na autonomia do aluno, vi-
sando o discente como protagonista do seu 
conhecimento e o professor como mediador 
desta construção. Com o Novo Ensino Mé-
dio, o aluno pode concluir os estudos e ao 
mesmo tempo ter uma formação técnica 
com qualidade. Conheça as mudanças.
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FOLHA2 OPINIÃO Irati, 19 de Novembro de 2021

CHARGE |Autoria: Sponholz

OPINIÃO

Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br

 JORNAL ASSOCIADO  
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA
Fundada em  

21 de abril de 1973

Novo Ensino Médio: o que muda?
Esta semana, a nossa edição traz como 

capa as mudanças que vão ocorrer no En-
sino Médio a partir do próximo ano. Com 
2021 quase acabando, as dúvidas começam 
a surgir, porém algumas escolas da região 
ainda não sabem como irá funcionar em 
definitivo esse novo método. Mas já buscam 
se adaptar para esse modelo. 

De acordo com o Ministério da Educação 
(MEC), o objetivo da mudança está pautado 
na autonomia do aluno, visando o discente 
como protagonista do seu conhecimento 
e o professor como mediador desta cons-
trução. Com o Novo Ensino Médio, o aluno 
pode concluir os estudos e ao mesmo 
tempo ter uma formação técnica com qua-
lidade, que possibilite o mesmo a ingressar 
com mais facilidade no mercado de traba-
lho ou na faculdade. Resumindo, o aluno 
poderá escolher as áreas do conhecimento 
de interesse para estudar. 

Uma das mudanças que vai afetar os 
alunos é a carga horária, que passa a ser de 
três mil horas, destas, 1,8 mil serão desti-
nadas à Formação Geral Básica, enquanto 
1,2 mil serão para os itinerários formativos.

Na prática, o itinerário informativo 
pode ser entendido como um conjunto de 
trilhas de aprendizagem, organizadas a 
partir de uma ou mais áreas do conheci-
mento. São elas: Matemática e suas Tec-
nologias; Linguagens e suas Tecnologias; 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
Existe, ainda, a possibilidade de escolher 
um itinerário de formação técnica (com 
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cursos que estão no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos) ou profissionalizante, como 
a formação de docentes.

O aluno poderá escolher as áreas de in-
teresse, o que quer estudar e se preparar 
para o mercado de trabalho e na escolha da 
profissão. É algo diferente que será feito no 
Brasil, que vai ajudar muitos adolescentes a 
descobrirem aquilo que realmente querem. 
Dar autonomia para definir o que quer estu-
dar é uma forma de fazer com que o estudante 
seja mais valorizado. Além disso, ele poderá 
estudar aquilo que realmente gosta. 

No Paraná, na primeira fase do Ensino 
Médio, todos os/as estudantes terão as mes-
mas matérias, e depois cada um escolherá o 
caminho que prefere seguir. Nesse segundo 
momento, cada estudante poderá estudar mais 
a fundo uma das quatro áreas de conhecimento. 
Em lugar de uma dessas áreas, poderá escolher 
fazer um curso técnico profissionalizante, para 
uma preparação para a profissão. 

Outra mudança tem a ver com o desenvolvi-
mento de habilidades diferentes, relacionadas 
à parte física, mental, cultural, social e emocio-
nal de cada um. Nas aulas da disciplina Projeto 
de Vida (que existirá nos três anos do Ensino 
Médio), o/a estudante poderá focar em suas 
escolhas e projetos profissionais.

Todas essas mudanças serão implantadas 
no próximo ano, e a equipe escolar e alunos 
irão se adaptar para que possam escolher com 
seriedade o melhor caminho a seguir. As dúvi-
das surgem, mas as escolas estão abertas para 
esclarecer. Este momento é de adaptação, mas 
logo surgirão efeitos na vida dos estudantes. 

Um outro olhar para a psicologia
Ainda como estudante, pude perceber que a construção 

teórica da psicologia — o estudo do comportamento humano, 
através de suas diferentes escolas de pensamento, se estru-
turava, conforme o pensamento científico do século XX, no 
paradigma cartesiano. Aprendi o ser humano modelado como 
uma máquina perfeita, tendo o sistema neuronal como engre-
nagem principal de onde surgiria a emoção — uma resposta 
química — e o sentimento como sendo a sua reação. Visão que 
consagra o materialismo e a primazia da razão.

Entretanto, vislumbrando a universalidade dos sentimen-
tos, pois desde a pré-história  o ser humano sente com a mesma 
semelhança vibracional, entendi que o sentir ultrapassava os 
tempos, as épocas e as culturas.

Amor, ódio, fé e os mais de quinhentos sentimentos conhe-
cidos são vivenciados como constantes universais humanas, 
variando conforme a época e a cultura em suas expressões, 
mas não nos seus conteúdos vibracionais.

Não é difícil compreender alguém de outra época ou cul-
tura se nos fala que sentiu desprezo, paixão, etc. e isto porque 
somos capazes de sentir a vibração de cada sentimento de 
maneira equivalente. Natural, há que se considerar a experi-
ência subjetiva, ao exemplo de se ouvir uma música. Mesmo 
a canção sendo a mesma, cada pessoa irá escutá-la conforme 
a sua experiência de vida.

Desta forma, comecei a estudar o sentir a partir da trans-
disciplinaridade. Além da psicologia, graduei-me em física, 
tendo como objetivo compartilhar outro olhar de mundo. 
Nesta trajetória, partindo da psicologia, psicanálise, física, 
biologia e artes, cheguei a um campo novo que nomeei de 
Ciência do Sentir.

Meus estudos então migraram para o paradigma vibra-
cional, onde a natureza, inclusive, a natureza humana, se fez 
compreendida como um complexo vibracional uno, inteiro e 
indivisível, onde o ser humano é concebido como um complexo 
vibracional cuja experiência de si mesmo é o Sentir. Sentir 
que se expressa através dos sentimentos — carinho, mágoa, 
etc.; das sensações — frio, calor, etc.; e dos  pensamentos, que 
neste paradigma se apresenta como uma expressão do sentir, 
ou seja, aquela vibração que foi processada em pensamentos 
e que confirma que se acessamos ao que pensamos é porque 
podemos sentir os pensamentos.

Assim, mente e corpo são uno, representam imagens de 
um complexo que, em um universo hoje compreendido em dez 
dimensões de espaço e uma de tempo, tem a sua totalidade una 
reduzida pelo sistema perceptivo humano em três dimensões 
de espaço, o que resulta na capacidade simbólica e na ilusão 
de divisão e materialidade. 

Compreendidos por este olhar, os sentimentos são elevados 
ao lugar de atores principais nas cenas de nossas vidas, direcio-
nando, dessa forma, a psicologia para o paradigma vibracional.

Não é difícil comprovar que o sentir, sendo uma comple-
xidade, compõe o nosso Eu. Se estamos felizes torna-se mais 
fácil lidar com a vida, mesmo e apesar das dificuldades. Mas 
se estamos insatisfeitos torna-se mais difícil lidar com a vida, 
mesmo e apesar das facilidades.

A questão é que vivemos em uma cultura que desdenha 
os sentimentos, aponta como fraqueza demonstrar o que 
sente: o homem que é homem não chora e sentir vergonha 
nem se fala. Fez-se um mito de que o ser humano superior 
teria domínio integral de seus sentimentos, apresentando-se 
frio e calculista. E, nesse contexto, aprendemos a reprimir ou 
a tentar domar os sentimentos, quando de fato a riqueza e a 
evolução humana está na experiência dos sentimentos e em 
suas transformações.

Segundo a ciência do Sentir, os sentimentos são como dia-
mantes que precisam ser lapidados para assim gerar riquezas 
internas, possibilitando as pessoas adquirirem recursos para 
gerenciar as suas relações, assim como a própria vida.

Neste paradigma emerge o Eu Sensível, aquele recorte do 
Eu que, conseguindo experienciar o sensível conscientemente, 
viabiliza o sabor do Eu, ou seja, o sentimento de Eu que cada 
pessoa possui de si mesma.
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"R$ 25 milhões"
Valor que o prefeito Jorge Derbli está buscando 

via deputado Roman para investimentos em pavi-
mentação em Irati.

Em Brasília
O prefeito Jorge Derbli (PSDB), acompanhado do presidente 

da Câmara de Vereadores de Irati, Hélio de Mello (PV), e dos 
vereadores Nego Jacumasso (PSD) e Cesar Jacumasso (MDB), 
estiveram em Brasília nesta semana em busca de recursos 
para Irati. Juntos, estiveram com os deputados Evandro Roman 
(Patriotas) e Leandre (PV). Ainda, estiveram em contato com os 
ministros da Educação, Milton Ribeiro, e com o ministro dos 
Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas. 

Recursos para a 
BR-153

Com o deputado Tarcí-
sio, o prefeito Jorge Derbli 
conversou sobre áreas de In-
fraestrutura como o grande 
fl uxo de veículos no trecho 
da BR-153, que corta o quadro 
Urbano de Irati. Derbli falou 
da necessidade de inves-
timentos para melhorar o 
fl uxo de veículos no trecho. 
Jorge defende a construção 
de uma terceira faixa no 
sentido Riozinho-Irati e tam-
bém de uma ciclovia, além 
de melhorar a travessia de 
pedestres na região da Vila 
São João. 

Com Roman
Com o deputado Evandro Roman, foi entregue uma solici-

tação em conjunto com presidente da Câmara, vereador Hélio 
de Mello, para asfaltamento entre a Colônia Gonçalves Junior e 
a localidade de Itapará. Derbli defende que a pavimentação do 
interior é a melhor forma de desenvolver a área rural do muni-
cípio. Já Hélio de Mello, mostrou a importância desta obra que 
está estimada em R$ 20 milhões. É uma estrada municipal em 
forma de artéria e vai benefi ciar o município como um todo. 
“Roman já conseguiu recursos para pavimentar a ligação com 
o Pinho. E assumiu o compromisso de viabilizar este recurso”. 

Garantido
Mas a reunião teve conquistas práticas. Roman con-

fi rmou recursos na ordem de R$ 5 milhões, que serão in-
vestidos em pavimentação asfáltica, parte para fi nalizar 
a “ferradura” do Pinho, a ligação até a fábrica de Ração 
do Thoms (Barra Mansa), e mais um saldo de R$ 2 milhões 
para pavimentação do Pirapó até a PR-364. Segundo Hélio 
de Mello, o deputado Roman é o parlamentar que mais está 
investindo no interior e merece o reconhecimento pelo que 
está fazendo por Irati. Segundo o prefeito Jorge Derbli, este 
recurso tem licitação agendada para 10 de janeiro de 2022. 

Recurso para Feira
Outra agenda construída em Brasília foi com a deputada Le-

andre Dal Ponte (PV). A parlamentar garantiu recurso de mais 
de R$ 500 mil para execução da fachada da Feira do Produtor 
Iratiense. O projeto foi elaborado, de forma gratuita, pelo En-
genheiro e assessor da deputada em Irati, Dagoberto Waydzik. 
O projeto é fundamentado na arquitetura eslava presente nas 
residências Polonesas e Ucranianas de nossa região, e tende 
a valorizar os produtores que têm na feira a forma de renda. 

Na Saúde
O secretário da SEIL, de-

putado Sandro Alex (PSD), 
está atuando com resolu-
tividade na área da saúde. 
Ele está comemorando a 
entrega de um novo raio x, 
equipamento moderno en-
tregue a Santa Casa de Irati. 
Ele recebeu o convite do pro-
vedor Ladislau Obrzut Neto 
para fazer a entrega ofi cial 
da conquista. Recentemente, 
ele esteve em Irati e destinou 
emenda de R$ 2 milhões para 
o Erasto de Irati, dividindo 
o “palco” com a deputada 
Leandre, que domina o setor. 

Agora é Palestra
O prefeito Junior Benato 

está fazendo uso do dom 
da oratória e agora está 
atuando em palestra. Ele 
esteve em Foz do Iguaçu, 
ministrando palestra sobre 
as ações da AMCESPAR, en-
tidade que administra com 
fervor. Junior mostrou as 
conquistas da Amcespar e 
de ações como a gestão da 
Patrulha Rural, exemplo 
para o estado durante o 
4º Encontro de prefeitos e 
vereadores, promovido pela 
UVEPAR.

“Tiro dado e 
bugio deitado”

JORGE DERBLI – SOBRE A ÚLTIMA 
VIAGEM A BRASÍLIA

Defensor 
O prefeito de Prudentópo-

lis, Osnei Stadler, esteve em 
cerimônia em Guarapuava 
recebendo do governador 
Ratinho Junior veículos para 
auxiliar os profi ssionais da 
saúde na locomoção dos 
mesmos para realizarem 
atendimentos as pessoas 
que não têm possibilidades 
em se deslocar. Mas quem 
defendeu os seis veículos 
para Prud foi o deputado 
Ademar Traiano, presidente 
da ALEP, que é um incansável 
defensor de Prudentópolis. 

Caminhos 
Alternativos

A família Lucas está em 
busca de novos partidos. 
“Com o novo cenário parti-
dário e o fi m das coligações, 
é importante buscar partidos 
em que haja viabilidade de 
eleição”, confidenciou po-
lítico ligado à família. Caso 
se confirme uma possível 
candidatura, a bola da vez 
seria Rafael que, atualmente, 
atua no Paraná Cidade. Mas 
segundo as fontes, eles estão 
aguardando posicionamen-
to do governador Ratinho 
Junior, e a candidatura seria 
também com a fi nalidade de 
manter o governo próximo 
da região, através de uma 
candidatura local. Mas nada 
definido e tudo ainda por 
ser planejado. Mesmo assim, 
pouco se vê de movimentos 
intensos para viabilizar uma 
candidatura. 

Candidatos 
do MDB

O MDB de Irati quer ou-
sar na política. O partido 
pretende lançar candidato 
a deputado estadual e tam-
bém a federal, o que seria a 
primeira vez na história da 
legenda local. Os nomes se-
riam o médico Dr. Bento, de 
discurso polêmico, e o ad-
vogado Josué Hilgemberg, 
presidente da legenda. Se-
gundo Hilgemberg, com a 
saída de Requião da legen-
da, o partido se aproximou 
do governo Ratinho Junior 
e isso abre portas para uma 
candidatura local. Ele ainda 
diz que se o partido quer 
chegar a algum lugar no 
futuro precisa disputar 
eleições. Ainda com o fi m 
das coligações, os partidos 
precisam de candidatos em 
todas as regiões para ajudar 
a construir as legendas e fa-
cilitar a vida dos candidatos 
com mais expressãoMetas realizadas

O prefeito Leandro Jasinski e seu vice Jair Boni, de Rio Azul, 
comemoraram seu primeiro ano da eleição. No último dia 15, 
completou um ano da eleição e Leandro afi rma que as metas 
estão sendo cumpridas com bom trabalho realizado. Boa co-
nexão com deputados e governo e uma equipe voluntariosa 
fazem a diferença na administração do município. Isso que 
as conquistas ainda estão todas por vir. 
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André Filipak: pai amoroso 
e munícipe empreendedor
Pessoa ímpar, cujos 
valores éticos e 
morais permearam 
toda a sua trajetória
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MARIA CRISTINA FILIPAK TREVISAN E 
LUCIANA FILIPAK TREVISAN (COM A COLABO-

RAÇÃO DE JÚLIO BRONISLAWSKI, MARTA E MIGUEL 
FILIPAK E LUCÉLIO HELDER CHERUBIM)

Nas comemorações dos 
150 anos da chegada dos pri-
meiros imigrantes poloneses 
ao Paraná, a família Filipak 
lembra a trajetória de seus 
antepassados, que iniciaram 
uma longa jornada, desde 
suas terras natais, na Polônia, 
região de Jaslo, até o Brasil.

Apesar da vida difícil que 
aqui encontraram, com mui-
to trabalho, fé, amor e dedi-
cação, conseguiram formar 
uma grande família, a qual 
dedicamos esta homenagem. 

A saga dos Filipak, em ter-
ras brasileiras, começou em 
setembro de 1880, quando 
Valentin Filipak e sua família 
chegaram ao Brasil, mais pre-
cisamente no Rio de Janeiro. 
Depois da quarentena na Ilha 
das Flores/RJ, que acolhia os 
imigrantes, seguiram para 
Antonina/PR. Ficaram aco-
modados em alojamentos 
destinados a imigrantes.  

Após a liberação do en-
tão Governo da Província, 
fixaram residência em To-
más Coelho/PR, tornando-se 
proprietários de uma parte 
de terra. Plantavam e fabri-
cavam potes, panelas, jarras, 
e outros utensílios de barro. 

Os fi lhos cresceram e se 
casaram. Cada um tinha, en-
tão, suas próprias terras para 
trabalhar. Francisco Filipak, 
um deles, casou-se com Maria 
Trybek Filipak e tiveram fi -
lhos, dentre eles, João Filipak, 
que se casou com Apolônia 
Gotfryd. Tiveram nove fi lhos: 
Alberto, Francisco, André, 
Maria, Matilde, Vicente, Fe-
lix, Ana e Balbina. A família 
transferiu-se para Irati, após 
a morte de Apolônia. João, 
então, se casou com Maria 
Gorski. Tiveram um fi lho, Es-
tanislau, e fi xaram moradia 
na colônia Nhapindazal.  

Relatamos, a seguir, um 
pouco da trajetória de André, 
fi lho do primeiro casamento 
de João. André nasceu na 

localidade de Tomaz Coelho, 
município de Araucária, em 
02 de outubro de 1912. Na 
ordem familiar, foi o terceiro 
fi lho, dentre os 10, da cente-
nária família de João e Apo-
lônia. Recebeu sacramentos 
da igreja católica, deixando 
um testemunho de fé para 
os seus descendentes.  

Fez a escola primária em 
Tomás Coelho. Mais tarde, 
ele e seu irmão Francisco 
foram estudar em Curitiba. 
André formou-se Técnico 
em Contabilidade pela Esco-
la Prática de Comércio. 

Em 1926, André fixou 
residência em Irati, dedican-
do-se à lavoura em grande 
escala. Mais tarde, organi-
zou uma moageira de café.  

Em 1935, casou-se com 
Helena Burko, nascida a 
26 de junho de 1914. Era 
fi lha de Jacó Burko e de Ana 
Burko, tradicional família 
de Rio Azul/PR, cidade onde 
se casaram. Embora Helena 
morasse em Rio Azul, eles 
se conheceram em Irati, na 
casa da irmã dela, Madalena, 
casada com João Wasilewski.  

De 1940 a 1953, André 
se dedicou ao comércio de 
cereais. Em 1953, em so-
ciedade com João Marochi, 
compraram a fi rma Cerea-

lista Brasileira, que passou a 
se chamar Cerealista Filipak 
e Marochi, operando com 
benefi ciamento de farinha 
de milho, produto de grande 
aceitação na microrregião 
de Irati.  

André Filipak era muito 
atuante no meio social, com 
muitos amigos na cidade e 
no meio rural. Ele e a família 
eram frequentemente con-
vidados para os casamentos 
nas colônias. Como ele tinha 
um automóvel, levava as 
noivas para a Igreja e elas 
fi cavam muito felizes. O car-
ro era enfeitado com fl ores 
de papel branco, como era o 
costume da época.

André era uma pessoa 
que dedicava sua vida ao 
bem de sua família e das 
outras pessoas da comuni-
dade, ajudando a todos no 
que fosse preciso. Era muito 
prestativo, sempre pronto 
para servir às boas causas da 
sociedade. Era um homem 
de grande conhecimento. 
Um exemplo de honestida-
de, trabalho e respeito para 
com a sua família, descen-
dentes e para com quem o 
conhecia ou admirava.

Em 16 de fevereiro de 
1950, foi formada uma Co-
missão pró-construção da 
nova igreja Matriz de São 
Miguel, em Irati. André foi 
atuante nessa ação, como 
presidente da comissão. 
Como era do seu feitio, tra-
balhou arduamente na bus-
ca de recursos para a cons-
trução da igreja.  Do mesmo 
modo, empreendeu esforços 
na busca de recursos para a 
construção da instalação da 

imagem de Nossa Senhora 
das Graças, na colina que 
leva o mesmo nome. Teve 
sucesso nos dois empre-
endimentos. Participou, 
também, da inauguração do 
campo da aviação, que traria 
grandes benefícios para o 
desenvolvimento da cidade 
que tanto estimava. 

Em 1947, tomou posse 
como vereador eleito, fun-
ção exercita até 1959. Nesse 
ínterim, em 1951 foi no-
meado também Delegado 
Regional de Polícia de Ira-
ti. Faleceu em 05 de maio 
de 1959, na Santa Casa de 
Misericórdia, em Curitiba. 
Tinha então apenas 47 anos 
e muitos feitos em prol de 
sua amada cidade.

O pouco tempo de sua 
vivência foi sempre com 
muita sabedoria e intensi-
dade, pois era exímio empre-
endedor e demonstrava seu 
espírito jovem e incansável. 
Tinha sonhos de um mun-

do melhor. Foi um homem 
cujas ideias eram inovado-
ras e arrojadas para a sua 
época.

A longa jornada da Famí-
lia Filipak, desde a Polônia, 
iniciada em 1880 por Valen-
tin Filipak, foi um legado de 
determinação e exemplo que 
André Filipak transmitiu 
com muito amor, junto com 
a sua esposa, Helena, para os 
seus cinco fi lhos: Marta, Má-
rio (in memoriam), Miguel, 
Sérgio e Maria Cristina; seus 
netos: Luciana, Paulo André, 
Israel, Daniel e André; e os 
bisnetos: Fernanda, Milena, 
Ana Paula, Bernardo e Maya.

Em homenagem, o mu-
nicípio de Irati outorgou a 
uma rua da comunidade 
iratiense, nas imediações da 
Rodoviária, o nome de André 
Filipak, bisneto de Valentim.

A família Filipak mantém 
os ideais de fé, amor, dedica-
ção ao trabalho e fraternida-
de para com todos. 

André Filipak na colheita do milho, na sua cidade amada, Irati

Família de João Filipak, em Nhapindazal, em medados de 1950

André Filipak: orgulho dos seus descendentes e da comunidade
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DANIELA VALENGA COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

Ao celebrar os 19 anos da 
Cavassin Madeiras e Grupo 
Lombao, e como forma de 
reconhecimento pelo traba-
lho prestado, o empresário 
Maurício Cavassin presen-
teou o gerente de operação 
florestal da empresa com uma 
caminhonete Ranger 0Km. A 
empresa do ramo madeireiro 
é a que mais gera empregos 
em Inácio Martins e tem pla-
nos de expansão nos próxi-
mos meses. Mensalmente, a 
empresa tem uma média de 
produção de 30 mil toneladas 
de madeira que têm como 
destino o mercado interna-
cional. A projeção é chegar em 
50 mil toneladas de produção 
mensal até maio de 2022.

A Cavassin Madeiras foi 
fundada em 15 de novembro 
de 2002, com cerca de quatro 
funcionários na cidade de 
Inácio Martins. Hoje, a empre-
sa tem cerca de 300 colabora-
dores, com a estimativa que a 
curto prazo o número chegará 
a 450. “Todo mês batemos 
recorde e melhoramos nossa 
linha”, conta Cavassin. Alguns 
meses atrás, a capacidade de 
produção da empresa era de 
4 mil m³. Com algumas me-
lhorias e cursos, em outubro, 
houve a extração de 5,5 mil m³. 
Em novembro, os números 
apontam que chegará em 6 
mil m³.

A empresa já tem garantia 
de matéria prima até 2025. 
Por meio de parcerias com 
empresas nacionais e inter-
nacionais, como a BrasPinus & 
Braslumber, a ideia é aumen-
tar essa garantia até 2035. 
“Isso dará uma segurança 

DESENVOLVIMENTO

Cavassin Madeiras celebra 19 anos 
com planos de expansão da empresa
Empresário 
Maurício Cavassin 
presenteou o 
gerente de operação 
florestal com uma 
caminhonete 0Km

tanto para os nossos colabo-
radores, como para a cidade 
de Inácio Martins”, explica 
Cavassin.

O Paraná é um dos prin-
cipais produtores de madei-
reira do Brasil. Em 2020, o 
setor movimentou quase R$ 1 
bilhão, segundo a Associação 
Paranaense de Empresas de 
Base Florestal (APRE). Ainda, 
o estado é o maior exportador 
de molduras de madeira do 
país. A cada 100 empregos do 
setor florestal gerados no país, 
17 estão no Paraná. 

HISTÓRIA
Antes de fundar a Cavassin 

Madeiras, Maurício, que estu-
dou até o 4º ano do primário, 
começou a trabalhar aos 14 
anos como agricultor. Aos 18, 
começou a atuar como cami-
nhoneiro. Até os 25, foram 
sete anos de estrada. Durante 
as viagens, na cidade de Vi-
nhedo, São Paulo, conheceu 
empresários e os incentivou 

a investir na cidade de Imbi-
tuva. "Por felicidade fui convi-
dado a ser gerente da empresa 
que eles fundaram”, conta. 

Cavassin ficou nessa em-
presa entre 1996 e 2002, 
quando saiu para fundar a 
própria companhia. Ele des-
creve como a decisão mais 
difícil da vida deixar de ser 
empregado para virar empre-
sário. “Pedi a opinião para 10 
amigos diferentes sobre o que 
queria fazer, só um apoiou e 
os outros nove me chamaram 
de louco”, recorda. 

“Eu sempre acreditei no Maurício e ele 
acreditou em mim”

MINO

Para começar a Cavassin 
Madeiras, o empresário ven-
deu a casa e o carro, comprou 
a primeira máquina e confiou 
no potencial que enxergava 

em Inácio Martins. “Monta-
mos uma pequena empresa 
na cidade, tirávamos a serra-
gem com um carrinho de mão 
e fazíamos tudo com a força 
de vontade” lembra. Ao longo 
dos anos, a empresa investiu 
em tecnologia, aumentou o 
número de colaboradores e 
expandiu o tamanho de pro-
dução. 

No início da pandemia, 
a empresa chegou a correr 
risco de fechar. Quase 70 
colaboradores foram demiti-
dos. Porém, pouco depois, o 

mercado da madeira voltou a 
crescer, com o valor da venda 
passando de 130 para 280 
dólares, e a moeda em alta. 
“Nós começamos a acreditar 
naquilo que tínhamos capa-
cidade, recontratamos quem 
tinha sido demitido, contra-
tamos mais colaboradores e 
voltamos a crescer”, descreve.

COLABORADORES 
Cavassin aponta que a 

principal característica da 
empresa é acreditar e investir 
na mão de obra local da cidade 
e região. “As pessoas batem 
na minha porta e dizem que 
precisam de uma chance, eu 
falo que vamos tentar, e por 
incrível que pareça nunca deu 
errado. A força de vontade das 
pessoas que vivem ao nosso 
redor é uma coisa impressio-
nante”, destaca.

Um desses colaboradores 
é Maximino Cesar Perretto, 
conhecido como Mino e des-
crito por Maurício como “um 
gigante”. Mino começou a tra-
balhar na empresa em 2002 e 
é o funcionário mais antigo da 

Cavassin Madeiras. “Eu sem-
pre acreditei no Maurício e ele 
acreditou em mim”, descreve 
Mino sobre a parceira que já 
dura há 19 anos.

Maurício relembra que no 
início, Mino tirava a serragem 
da madeira com carrinho de 
mão, e sempre se destacou 
dentro da empresa pelo ser-
viço prestado. Desde 2008, 
Mino, cuja escolaridade é o 3º 
ano do primário, atua como 
gerente de operação florestal 
da empresa. Ele coordena a 
área de extração e transporte 
da Lombao Florestal, setor 
formado por cerca de 60 co-
laboradores e 35 caminhões.

Neste ano, Maurício pre-
senteou Mino com uma cami-
nhonete Ranger 0Km. “Che-
gou um momento que eu 
percebi que precisava dar um 
presente para esse cara que 
tem tanto respeito e fez tanto 
por nós”, explica Cavassin. O 
colaborador reside na cidade 
de Irati e, junto com a esposa 
e dois filhos, foi levado até a 
concessionária sem saber o 
que lhe esperava.  "Não ima-
ginava um reconhecimento 
nesse valor monetário, mas 
eu sempre tive o reconheci-
mento dele no trabalho. Ele 
não é um patrão para mim, é 
um irmão”, relata Mino. 

Mino conta que quando co-
meçou tirava a serragem com 
carrinho de mão. “Virei mo-
torista de caminhão. Depois 
de um tempo, o Mauricio me 
convidou a chefiar a extração 
e o transporte. Atualmente, 
cuido de toda a parte da logís-
tica, de fazer chegar a madei-
ra para as empesas parceiras 
e abastecer a Cavassin Madei-
ras. Com chuva ou não a ma-
deira tem de chegar”, conta 
Mino.“Atualmente, estamos 
com equipamentos modernos 
para o corte e extração da ma-
deira. Forwarder e Harvester 
dão mais resolutividade ao 
processo, atendendo a neces-
sidade da empresa”, explica. 
“Mas temos o cuidado de va-
lorizar sempre o profissional 
que está dentro da empresa. 
Os operadores das máquinas 
são “prata da casa”, formados 
dentro da Cavassin e da Lom-
bão”, completa. “Eu sempre 
acreditei no Mauricio. Nos 
tempos bons, mas também 
nos tempos ruins. E aprendi 
com ele a valorizar os colabo-
radores. Sem a colaboração da 
equipe, nós não chegaríamos 
onde estamos”, finaliza

O colaborador atribui o 
sucesso que teve na vida ao 
encontro com Maurício, 19 
anos atrás. Da mesma forma, 
Cavassin atribui e agradece 
pelo crescimento da empresa 
aos colaboradores que atuam 
nos diferentes setores.
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A empresa do ramo madeireira é a que mais gera emprego para o município de Inácio Martins

Mauricio Cavassin presenteou o gerente de operação florestal, Maximino Cesar Perreto 

“Acreditamos 
na tecnologia 
humana”

MAURICIO CAVASSIN
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

ESTHER KREMER

Na quarta-feira (17), o 
prefeito de Prudentópolis, 
Osnei Stadler, esteve com 
o secretário de Saúde do 
município, Marcelo Hohl-
Mazurechen, na cidade de 
Guarapuava para receber 
do governador do Paraná, 
Ratinho Junior, seis carros 
0km que foram destinados 
para uso do setor de saúde. 

Os automóveis estarão 
auxiliando os profi ssionais 
da saúde na locomoção dos 
mesmos para realizarem 
atendimentos a pessoas que 
não têm possibilidades em 
se deslocar. Na ocasião, es-
tiveram presentes o secretá-
rio Estadual de Saúde, Beto 

DESENVOLVIMENTO

Prudentópolis recebe seis carros 
0km para a Secretária de Saúde
Os carros foram 
entregues pelo 
deputado Ademar 
Traiano

Preto, o deputado Estadual 
e presidente da Assembléia, 
Ademar Traiano, e outras 
autoridades. Ao todo, o Go-
verno do Estado entregou 
mais de 1.200 carros 0 Km, 
em todos os municípios do 
Paraná. Na 5ª Regional de 

Saúde da qual Prudentópolis 
faz parte, foram entregues 
60 veículos para 20 muni-
cípios.

O prefeito de Pruden-
tópolis,  Osnei  Stadler, 
agradeceu ao governador 
do Estado, ao secretário de 

Saúde, Beto Preto e o depu-
tado Ademar Traiano, por 
sempre atenderem as de-
mandas do município. “Não 
poderia deixar de agradecer 
por atenderem a necessidade 
do nosso município e ajudar 
nessas aquisições que serão 

se suma importância para 
os nossos munícipes”, disse 
o prefeito. 

O secretário de Saúde de 
Prudentópolis, Marcelo Hohl 
Mazurechen, comenta que o 
Governo do Estado está muito 
empenhado em ajudar a po-
pulação e dar mais qualidade 
de vida para todos os parana-
enses. “Eu vejo que o governo 
está fazendo muito pela nossa 
população, fi camos extrema-
mente gratos e felizes”, disse.

Ainda segundo o secre-
tário, os automóveis serão 
utilizados para atender a po-
pulação que reside no interior 
do município, desta forma, 
a saúde consegue alcançar 
todos os munícipes com qua-
lidade e agilidade. “Sabemos 
da necessidade da nossa po-
pulação e poder atender com 
qualidade é essencial, nosso 
prefeito está empenhado 
em desenvolver o municí-
pio, todos saem ganhando 
com estes avanços”, fi naliza 
Mazurechen.

ESTHER KREMER E ZAQUEU BOBATO

Na quinta-feira (18), às 
9h, aconteceu o primeiro 
encontro das Secretarias 
Municipais de Educação do 
Núcleo Regional de Edu-
cação-NRE de Ponta Gros-
sa, no qual fazem parte os 
municípios de Carambeí, 
Castro, Imbituva, Ipiranga, 
Ivaí, Palmeira, Piraí do Sul, 
Ponta Grossa, Porto Amazo-
nas, São João do Triunfo e 
Tibagi. Se fi zeram presente 
os secretários de Educação 
dos municípios com suas 
equipes técnicas e pedagó-
gicas. O encontrou foi até 
as 17h.

Imbituva foi o municí-
pio escolhido para sediar 
o evento. Também se fez 
presente a chefi a do Núcleo, 
bem como, representantes 

EDUCAÇÃO

Encontro de Secretarias Municipais de 
Educação do NRE acontece em Imbituva
Os secretários de 
todos os municípios 
que compõe o 
Núcleo de Ponta 
Grossa estiveram 
presentes no evento 

da Secretaria Estadual de 
Educação-SEED/PR.

O objetivo principal do 
encontro foi a socialização 
de experiências aplicadas 
no processo educacional 
nos diferentes territórios 
municipais, assim como, re-
fl etir os desafi os da educa-
ção no contexto atual. Uma 
das temáticas abordada no 
evento foi a Base Nacional 
Curricular Comum-BNCC.

O secretário de Educação 
e Cultura e vice-prefeito de 

Imbituva, professor Zaqueu 
Bobato, destacou que o mo-
mento de socialização de 
experiências e desafi os da 
pasta Educação foi muito 
importante para o aprimo-
ramento de ações de políti-
cas públicas tendo em vista 
que já é preciso preparar-se 
para o ano letivo de 2022. 

“É sempre bom apren-
der, ouvir as ações exitosas 
colocadas em prática nos 
municípios vizinhos.  Nós 
também pudemos apresen-

tar para os colegas a expe-
riência que tivemos como a 
aplicação do projeto “Leitu-
ra no ninho”. O investimen-
to que fi zemos na compra de 
um kit de livros para cada 
aluno da rede pública mu-
nicipal tem tido excelente 
resultado, pois está envol-
vendo pais,irmãos, avós na 
leitura dos materiais” disse 
Bobato. Vários secretários 
se interessaram no projeto, 
demonstrando interesse em 
levar esta experiência para 

seus municípios. 
O Prefeito Celso Kubaski 

esteve presente na abertura 
do evento e destacou que a 
educação em Imbituva está 
de parabéns pelo trabalho 
que tem desenvolvido. O 
Prefeito comentou sobre a 
importância da educação 
na vida das pessoas e deu 
as boas vindas as equipes 
que vieram dos vários mu-
nicípios que compõe o nú-
cleo. Celso destacou que é 
uma honra sediar o evento 
e receber tantas pessoas que 
amam a educação. 

Os alunos da Escola Mu-
nicipal do Jardim Tangará 
(alunos do 5º ano) coordena-
do pelo Professor Ângelo Co-
losel, e os alunos do Infantil 
IV do CMEI Estrela Guia, co-
ordenados pelas Professoras 
Dilcéia Marques de Andrade 
e Angelina Bobato Ferreira, 
encantaram o encontro com 
uma apresentação cultural. 
Os alunos do CMEI apre-
sentaram a peça Branca de 
Neve e os Sete Anões e os 
alunos da escola do Jardim 
Tangará apresentaram “ 
Ária: Dorme a Cidade” do 
musical “Os Saltimbancos”, 
de Chico Buarque.
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Os seis carros 0Km serão utilizados como forma de auxiliar os profissionais de saúde

Imbituva foi o município da regional escolhido para sediar o encontro das secretarias municipais
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DANIELA VALENGA COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

A tradicional Festa do Pês-
sego de Irati irá ocorrer de 
forma alternativa em 2021 por 
conta da pandemia. A partir 
deste sábado, 20 de novem-
bro, nas segundas, quartas e 
sextas-feiras, a comerciali-
zação do fruto será Feira do 
Produtor Iratiense, até 22 de 
dezembro. Entre os dias 05 e 
12, também haverá venda no 
Parque Aquático, em conjunto 
com a comercialização de ou-
tras frutas, vinho, artesanato 
e música ao vivo. O valor da 
venda do pêssego será de R$ 8 
o kg ou 2kg por R$ 15.

No dia 05, será realizada a 
Missa em Ação de Graças aos 
fruticultores, às 10h, na Igreja 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro. Outra novidade deste 
ano é que o fruto também será 
vendido à margem da BR 277, 
junto ao Restaurante Maxim´s. 
O Secretário de Agropecuária, 
Abastecimento e Segurança 
Alimentar, Raimundo Gna-
tkowski, destaca que a rodovia 
é uma rota de viagem estadu-

AGRICULTURA 

Feira do Pêssego inicia neste sábado (20)
Espaço é o principal 
ponto de venda dos 
produtores do fruto 
na cidade

al, nacional e internacional, e 
que esta é uma oportunidade 
de mais pessoas conhecerem 
o fruto produzido na cidade. 

Em Irati, são aproximada-
mente 30 produtores de pês-
sego. Neste ano, pelo menos 
12 irão participar da Feira do 
Produtor, além das famílias 
que comercializam em outros 
pontos da cidade. Segundo 
Gnatkowski, a estimativa é 
que, até o fim do ano, sejam 
produzidas 300 toneladas de 

pêssego no município. O se-
cretário convida a população 
para prestigiar a Feira e os pro-
dutores do município. “Muitas 
famílias dependem da venda 
do pêssego, que é uma fruta 
que demanda 12 meses de 
trabalho para ser colhida em 
apenas um momento do ano”, 
destaca.
PRODUÇÃO FAMILIAR

O casal Paulo e Joana Dzer-
za, junto ao filho Geraldo, 
mantém um pomar de pês-

sego há 8 anos, próximo a 
comunidade de Guamirim. 
A família iniciou a plantação 
com 300 pés da variedade 
Chimarrita do fruto. Hoje, o 
pomar tem cerca de 600 pés, 
de variedades como Coral, PS 
e do próprio Chimarrita. A 
expectativa é que neste ano se-
jam produzidas 10 toneladas 
de pêssego na propriedade. 

Geraldo explica que de-
pendendo do ano um tipo de 
variedade produz mais ou 

menos, por conta do clima, 
por isso a importância de 
trabalhar com diferentes pro-
dutos. Paulo relata que neste 
ano, houve um atraso na ma-
turação do fruto por conta da 
quantidade de chuva. Apesar 
disso, o agricultor destaca o 
sucesso da produção do fruto 
desde o início. “Todos os anos 
temos lucro. Em alguns deles 
foram menos, mas sempre co-
brimos as despesas e tivemos 
lucro”, descreve.

A família ressalta que o 
principal ponto de venda da 
produção é a Festa do Pêssego, 
organizada pela prefeitura 
e destacam outros auxílios 
prestados pela administra-
ção municipal. “O agrônomo 
da prefeitura presta apoio a 
produção, além do suporte 
com a logística nas estradas, 
que estão bem conservadas, 
e, principalmente, divulga 
a nossa produção e venda”, 
aponta Geraldo.

 “Muitas famílias 
dependem da venda 
do pêssego, que é uma 
fruta que demanda 
12 meses de trabalho 
para ser colhida em 
apenas um momento 
do ano”. 

RAIMUNDO GNATKOWSKI.

ESTHER KREMER

Em parceria com o Senar, 
a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Fernandes 
Pinheiro realizou nos dias 10 
e 11 de novembro, na comuni-
dade do Bituva dos Machados, 
um curso de Piscicultura. O 
evento contou com a parti-
cipação de 18 produtores do 
local e também das comuni-
dades de Bituva dos Lúcios, 
Bituva dos Saruvas, Bituva das 
Campinas e Santo Antônio. 
O objetivo é fomentar a cria-
ção de tilápias no município, 
agregando renda à pequena 
propriedade.

A Piscicultura é uma for-
ma de estudo de técnicas 
para o cultivo e reprodução 
de peixes. Para que as técnicas 
sejam desenvolvidas é neces-
sário um ambiente arejado, 
com amplo espaço, boa ilumi-
nação e temperatura da água 
adequada. Durante o curso 
realizado, os participantes 
aprenderam diversas formas 
de aprimorar ou começar 
o cultivo de peixes e, desta 
forma, melhorar também a 
renda familiar. 

A Piscicultura está ocu-
pando uma posição de des-
taque na produção aquícola. 

FERNANDES PINHEIRO

Prefeitura desenvolve curso de 
Piscicultura para moradores do interior
É o segundo curso 
sobre a temática e 
aconteceu nos dias 
10 e 11 de novembro 

Este setor está expandindo 
desde a década de 90, e apre-
senta uma significativa taxa 
de crescimento anual global. 
Entre as espécies mais encon-
tradas na produção brasileira 
estão a tilápia, uma espécie 
exótica, porém com bastante 
cultivo nas regiões do sul e 

sudeste, os pirarucus e tam-
baquis, encontrados na região 
norte e as carpas.

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, es-
teve presente no encerramen-
to do curso e comentou sobre 
a importância de capacitar a 
população e ofertar qualidade 

de vida e de renda a todos. 
“Fico feliz que o município 
esteja se desenvolvendo, este 
curso só vai agregar na vida 
dos moradores desta comuni-
dade, vai aumentar a renda e 
qualidade do produto que eles 
oferecem”, disse a prefeita.

Segundo o Secretário de 
Agricultura do município, 
Pedro Stanislau dos Santos, 
o curso foi um sucesso entre 
os participantes, o mesmo 
agradeceu a parceria com o 
Senar e o apoio da prefeita 
Cleonice. “É muito importan-
te incentivar a Piscicultura. É 
uma renda a mais para a po-
pulação. Com o apoio da nossa 
prefeita, que tem muita von-
tade de expandir o município, 
com certeza é algo que vai dar 
certo. Eu, como secretário, 
gostaria de agradecer o apoio 
de todos os participantes e da 
parceria do Senar”, disse. 

Stanislau também comen-
tou sobre um projeto de coo-
perativa de venda de tilápia, 
em que serão disponibilizados 
tanques para a criação. A 
documentação para a elabo-
ração do projeto está em fase 
final, conta com seis inscritos 
e mais 13 pessoas interessa-
das. Segundo o secretário, 
será mais um avanço para 
o município de Fernandes 
Pinheiro. 

O objetivo é fomentar a criação de tilápias no município, agregando renda à pequena propriedade
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Secretário de Agricultura, Raimundo Gnatkowski, junto de Joana, Geraldo e Paulo Dzerza
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A presença de corpos 
estranhos no nariz é mais 
comum nas crianças mais 
pequenas, que habitualmente 
os introduzem por brincadei-
ra ou na tentativa de aliviar 
comichão ou outro incómodo 
no nariz. 

A facilidade com que os 
pequenos objetos introduzi-
dos nas narinas podem pe-
netrar mais profundamente 
nas vias respiratórias, com 
consequências que podem 
ser graves, faz com que ge-
ralmente sejam procurados 
cuidados médicos para os 
retirar.

É frequente encontrar 
objetos arredondados, como 
baterias pequenas, bolas de 
borracha, plasticina e outras 
massas para brincar, pedras, 
ervilhas, entre muitos outros.

Os piercings nasais, ou pe-
ças dos mesmos, são também 
um corpo estranho comum 
nas narinas.

Os sintomas mais comuns 
da presença de um corpo es-
tranho no nariz são:

• Difi culdade em respirar 
pela narina afetada;

• Percepção de uma massa 
dentro do nariz;

• Dor e irritabilidade, espe-
cialmente nas crianças;

• Hemorragia;
• Corrimento nasal, por 

vezes com mau odor, que 
poderá ser sinal de infeção.

QUANDO SE PODE 
TENTAR REMOVER UM 
CORPO ESTRANHO DO 

NARIZ?
Em casa, só se pode tentar 

retirar um corpo estranho do 
nariz quando:

• É facilmente visível e 
acessível e não está preso no 

NARINAS

Corpos estranhos no nariz: o que fazer?
Objetos nas narinas 
são razão frequente 
de procura de 
cuidados médicos, 
geralmente nas 
crianças

nariz;
• Não há lesões visíveis, 

nem hemorragia ou corri-
mento não transparente ou 
com mau odor pelo nariz;

• Não há risco de o corpo 
estranho se partir ou desfazer 
ou de provocar lesões quando 
for retirado;

• Noutros casos e quando 
haja alguma dúvida, devem 
sempre ser procurados cui-
dados médicos.

O QUE FAZER PARA 
REMOVER O CORPO 

ESTRANHO
Antes de tentar remover o 

objeto das narinas, lavar bem 
as mãos com água e sabão 
em quantidade suficiente, 
durante 60 segundos, sem 
esquecer os espaços entre os 
dedos.

Em seguida:
• Manter a boca aberta e 

respirar pela boca;
• Soprar ligeiramente pe-

las narinas para tentar liber-
tar e expelir o objeto;

• Se apenas uma das nari-
nas estiver afetada, fechar a 

narina oposta, pressionando 
ligeiramente com um dedo, 
e soprar pela narina afetada;

• Se a operação não resul-
tar e o corpo estranho esti-
ver bem visível e facilmente 
acessível, tentar retirá-lo, 
puxando suavemente com o 
auxílio de uma pinça.

Se ocorrer uma hemorra-
gia ligeira depois de remover 
o corpo estranho, seguir os 
procedimentos habituais 
quando se deita sangue do 
nariz.

O QUE NÃO FAZER 
QUANDO HÁ UM 

CORPO ESTRANHO NO 
NARIZ

• Não usar os dedos, coto-
netes ou outros objetos para 
tentar soltar, deslocar ou 
retirar o objeto das narinas;

• Não respirar pelo nariz, 
especialmente não inspirar, 
não fungar, nem cheirar 
nada, para não correr o risco 
de o corpo estranho penetrar 
ainda mais profundamente;

• Não tentar retirar corpos 
estranhos que estejam (ou pa-

reçam estar) presos no nariz.
• Procure cuidados mé-

dicos;
• Sempre que o corpo es-

tranho possa provocar lesões 
seja pelo seu material (por 
exemplo vidro) ou por ter 
zonas afi adas ou pontiagudas 
que possa provocar lesões, 
mesmo se estiver bem visível 
e acessível;

• Sempre que haja risco 
de o corpo estranho de frag-
mentar ou desfazer quando 
se tentar retirar;

• Sempre que haja dor 
persistente, corrimento não 
transparente ou hemorragia 
nasal, situações em que não 
deve tentar retirar o corpo 
estranho;

• Se não conseguir retirar 
um corpo estranho que possa 
ser retirado em casa ou não 
se sentir confortável para o 
fazer;

• Se tiver retirado o corpo 
estranho e os sintomas se 
mantiveram, procure um 
especialista.
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Os objetos que são introduzidos nas narinas podem causar sérios problemas respiratórios que se agravam com o tempo 
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ASSESSORIA 

A abertura do Natal de 
Teixeira Soares 2021 - Cidade 
Encantada acontece na sexta-
-feira (26/11), às 19h, na Es-
tação Ferroviária (Estação do 
Papai Noel). Em cerimônia, o 
prefeito Lula Thomaz e a vice-
-prefeita Juliana Belinoski 
abrem a Fábrica do Papai Noel 
e a Feirinha do Noel.

 “O acender das luzes re-
novam as esperanças com o 
nascimento do Jesus Cristo. 
Nossa cidade está linda, está 
esperando as famílias para 
passear e visitar o que Teixei-
ra Soares tem de melhor: a 
sua essência e seu povo”, con-
vida o Prefeito Lula Thomaz.

FESTIVIDADES

Natal de Teixeira Soares começa 
na próxima sexta-feira (26)
Cerimônia será na 
Estação Ferroviária, 
a partir das 19h 

 Realizado pela Prefeitura 
de Teixeira Soares, através da 
Secretaria de Administração, 
junto ao Departamento de 
Cultura, Turismo e Patrimô-
nio Histórico, as ruas e praças 
já estão iluminadas. Entre 
as atrações deste ano está a 

Estação do Papai Noel com o 
tema “Fábrica do Papai Noel”, 
localizada no ponto mais 
antigo de Teixeira Soares, a 
Estação Ferroviária, o muni-
cípio agrega a preservação do 
patrimônio histórico cultural 
e memória municipal com a 
magia natalina.

 Investindo anualmente 
em decorações natalinas e 
resgatando a simbologia do 
Natal, as comemorações de 
final de ano contam com 
apresentações, Papai Noel, 
Fábrica do Papai Noel, além 
de uma novidade, a área de la-
zer com as Feirinhas do Noel.

 Parte da decoração é acer-
vo que o município adquiriu 
e preservou ao longo dos 
anos, fazendo com que em 
2020 e 2021, as peças fos-

sem remanejadas em vários 
pontos da cidade, evitando 
aglomerações devido à preo-
cupação com a Pandemia do 
Coronavírus e iluminando 

mais pontos.
 Lembrando que as atra-

ções do Natal seguirão os pro-
tocolos sanitários vigentes no 
município, sendo obrigatório 
o uso de máscaras e distancia-
mento social.

Estação Ferroviária será a Estação do Papai Noel, em Teixeira Soares, e já está decorada

Ruas e praças do município já estão iluminadas para o natal
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“O acender das 
luzes renovam as 
esperanças com o 
nascimento do Jesus 
Cristo. Nossa cidade 
está linda, está espe- 
rando as famílias 
para passear e visitar 
o que Teixeira Soares 
tem de melhor: a sua 
essência e seu povo”

PREFEITO LULA THOMAZ
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Prefeitura Municipal
de Irati

PRÊMIOS

Folha de Irati divulga premiação completa 
do 1º Concurso Cultural de Redação

Prefeitura Municipal
de Fernades PinheiroPrefeitura Municipal

de Imbituva

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

Acesse o QRCode 
para ver o 

regulamento do 
Concurso Cultural

Fique atento ao 
cronograma do 
concurso e não 
deixe de participar

ESTHER KREMER

O primeiro Concurso Cul-
tural de Redação do Projeto 
Folha na Escola está em an-
damento. Na edição passada, 
divulgamos a premiação de 
primeiro colocado para aluno 
e professor (a), o “Carrinho 
Maluco do Ivasko e um ano 
de combustível no posto Rotta 
400. Nesta edição, vocês po-
dem acompanhar a premia-
ção completa do Concurso. 

Fique atento aos prazos 
e não perca a oportunidade 
de participar e concorrer a 
diversos prêmios fantásticos 
fornecidos pelos nossos par-
ceiros Supermercados Ivasko, 
Supermercado Larissa, grupo 
Anila, Moageira de Irati, Colé-
gio Sesi e Sicredi. 

O diretor do Jornal Folha 
de Irati, Nilton Cesar Pabis, 
agradece os patrocinadores 
por entenderem a impor-
tância de valorizar os alunos 
e também os professores. 
“É muito importante esta 
valorização ao trabalho dos 
professores, a Folha de Irati 
entende que sem os esforços 

deles, este concurso não seria 
possível. Agradeço aos nossos 
apoiadores por pensarem na 
escola como um todo”, disse. 

Pabis também enfatizou 
que os professores fiquem 
atentos aos prazos do con-
curso, as escolas têm do dia 

19 ao dia 22 de novembro 
para realizar as inscrições e 
após esta data, os vencedores 
serão divulgados no dia 26 
de novembro. Não percam a 
oportunidade de participar. 

PREMIAÇÃO
Irati
1º Moageira Irati- fone de 

ouvido bluetooth;

2º Grupo Ivasko -  prêmio 
surpresa Ivasko;

3º Grupo Anila – cesta de 
Produtos Anila.

Fernandes Pinheiro
1º Grupo Anila -  Almoço 

para a família até cinco pes-
soas;

2º Moageira Irati- caixa de 
som JBL;

3º Grupo Ivasko – prêmio 
surpresa Ivasko.

Imbituva
1º Grupo Larissa - uma 

caixinha de som bluetooth 
Philco;

2º Moageira Irati -smar-
twatchamazfi t;

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

Regional Aluno
1º Ivasko – Carrinho 

Maluco Ivasko;
2º Moageira -  tablet 

Samsung;
3º Larissa –  Smartpho-

ne Xiaomi.
Regional Professor
1º Ivasko – um ano de 

combustível;
2º Moageira - smartwa-

tchAmazfit;
3º Larissa –  Mala de 

viagem.
Para sorteio geral 
Anila – Cesta de produ-

tos Anila
Sicredi – Cinco kits Si-

credi boné,  cofrinho e 
livrinho da Turma da Mô-
nica;

Sesi – Brindes Surpre-
sas.

As escolas têm o prazo do dia 19 ao dia 22 de novembro para entregar as inscrições
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ESTHER KREMER

Por meio da Lei  nº 
13.415/2017, o Ministério da 
Educação(MEC) alterou as 
Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional e mudou as 
estruturas do ensino médio. 
O objetivo da mudança está 
pautado na autonomia do alu-
no, visando o discente como 
protagonista do seu conhe-
cimento e o professor como 
mediador desta construção. 
Com o Novo Ensino Médio, o 
aluno pode concluir os estudos 
e ao mesmo tempo ter uma 
formação técnica com quali-
dade, que possibilite o mesmo a 
ingressar com mais facilidade 
no mercado de trabalho ou na 
faculdade. 

Dentre as mudanças, uma 
das mais significativas é o tem-
po em que o estudante perma-
nece na escola. Serão seis aulas 
diárias, em que o aluno terá 
a possibilidade de aumentar 
o nível do seu conhecimento 
pedagógico. No modelo anti-
go, a carga horária estava em 

EDUCAÇÃO

Novo Ensino Médio entra em 
vigor no ano letivo de 2022
As escolas terão 
autonomia para 
definir quais os 
itinerários formativos 
irão ofertar

800h aulas por ano, totalizan-
do 2400h nos três anos que o 
aluno permanecia no ensino 
médio. Com a mudança, a car-
ga horária passa para 1000h 
por ano, totalizando 3000h até 
a formação.

Os colégios da região deve-
rão seguir o modelo proposto 
pela Secretaria de Educação do 
Paraná, que já destacou algu-
mas mudanças importantes. 
Na primeira fase do ensino 
médio, todos os/as estudantes 
terão as mesmas matérias, e 
depois cada um escolherá o 
caminho que prefere seguir. 
Nesse segundo momento, cada 

estudante poderá estudar mais 
a fundo uma das quatro áreas 
de conhecimento: Linguagens, 
Matemática, Ciências da Na-
tureza ou Ciências Humanas. 
Em lugar de uma dessas áreas, 
poderá escolher fazer um cur-

Em nota, o Colégio Lobo afirma que manterá as mes-
mas características que fazem parte da sua essência. 
“Manteremos as oficinas de redação, matemática básica 
e geopolítica, nossas monitorias, garantindo assim a 
preparação e aprovação nos melhores e mais concorridos 
vestibulares da nossa região. Com a adequação do novo 
Ensino Médio, ofereceremos os itinerários formativos em 
atividades de contra turno. Desta maneira, iremos garan-
tir a nossa já consagrada excelência no aprendizado com 
as essenciais mudanças trazidas pelo novo ensino médio”. 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR), de Irati, explicou 
que não vai participar do Novo Ensino Médio por ter outro 
método de ensino para os alunos, em que já existem cursos 
técnicos integrados. 

Primeiros cursos técnicos integrados 
ao Ensino Médio ofertados pelos

 municípios em Irati e região: 
Irati 

• Técnico em Florestas, Técnico em Agronegócio e 
Técnico de Segurança do Trabalho Subsequentes – Colégio 

Florestal 
• Técnico em Administração Subsequente, Formação 
de Docentes e Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 

Colégio Antonio Xavier da Silveira;
• Técnico em Administração Integrado, Técnico em 
Enfermagem e Técnico em Estética Subsequentes – Colégio 

João XXIII.
Guamiranga

• Técnico em Administração Integrado – Colégio 
Francisco Ramos.

Mallet
• Técnico em Agronegócio Integrado - Colégio 

Professor Dario Veloso
Prudentópolis 

• Técnico em Agronegócio Integrado – Colégio PE. 
José Orestes Preima; 

• Formação de Docentes -  Colégio Vila Nova;
• Técnico em Administração, Técnico em Enfermagem 
e Técnico em Farmácia Subsequentes – Colégio Alberto de 

Carvalho.
Teixeira Soares 

• Técnico em Agronegócio Integrado e Técnico em 
Administração Subsequentes – Colégio João Negrão Junior.

Rebouças 
• Formação de Docentes – Colégio Professor Júlio 

Cesar.
Rio Azul 

•	 Formação	de	Docentes	-		Colégio	Dr.	Chafic	Cury.

“Os pais que 
tiverem dúvi-
das podem pro-
curar a escola 
para entender 
melhor sobre este 
novo método de 
ensino” 

 MARIA AMELIA INGLES

so técnico profissionalizante.
Outra mudança tem a ver 

com o desenvolvimento de ha-
bilidades diferentes, relacio-
nadas à parte física, mental, 
cultural, social e emocional 
de cada um. Nas aulas da 
disciplina Projeto de Vida 
(que existirá nos três anos do 
Ensino Médio), o/a estudante 
poderá focar em suas escolhas 
e projetos profissionais.

Uma das dificuldades rela-
tada pelas escolas no novo mé-
todo de educação é a logística 
defuncionamento, visto que, 
os alunos que no ano de 2022 
estiverem na 2ª e 3ª série ain-
da continuam com o modelo 
antigo e os alunos da 1ªsérie já 
ingressam no método novo. As 
escolas vão precisar se adaptar, 
pois seguirão dois currículos 
com características diferentes.

ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS

De acordo com o portal do 
MEC, os itinerários formativos 
são o conjunto de disciplinas, 
projetos, oficinas, núcleos de 
estudo, entre outras situações 
de trabalho, que os estudantes 
poderão escolher no ensino 
médio. Os itinerários formati-
vos podem se aprofundar nos 
conhecimentos de uma área 

(Matemáticas e suas Tecnolo-
gias, Linguagens e suas Tec-
nologias, etc) e da formação 
técnica e profissional (FTP) . 

As redes de ensino terão 
autonomia para definir quais 
os itinerários formativos irão 
ofertar.

O diretor do Colégio Sesi, 
Rafael Ruteski, explica que 
o Novo Ensino Médio trará 
para o aluno novas possi-
bilidades de desenvolver 
habilidades e competências 
voltadas para as questões 
cognitivas no aprendiza-
do e também na educação 
profissional. “O aluno vai po-
der fazer, ao longo do ensino 

médio, as disciplinas da base 
curricular comum e também 
um curso profissionalizante, 
um curso técnico de forma in-
tegrada. Isso vai dar um bom 
dinamismo para desenvolver 
novas habilidades nos alunos”, 
disse. 

Segundo a diretora do CE. 
Antonio Xavier da Silveira, 
Maria AmeliaIngles, o obje-
tivo do projeto é melhorar a 
criticidade, autonomia e o 
conhecimento do aluno não 
apenas de forma pedagógica, 
mas também como cidadão 
ativo na sociedade. “O lado 
positivo desta mudança é 
a transformação em que o 
aluno tem um pouco mais de 
autonomia para seguir com 
mais afinco na área em que 
ele se adapta melhor, para que, 
no futuro, ele escolha melhor 
a profissão”, disse.

Maria Amelia comenta que 
a escola passará por uma re-
estrutura de logística para se 
adaptar ao novo modelo, com 
o número de funcionários e 
também na organização de 
horários. “Faremos o nosso 
melhor, vamos nos organizar 
de uma forma que fique bom 
para todos, não será fácil, mas 
vamos fazer de uma forma 
confortável para os alunos, 
funcionários e equipe peda-
gógica, vamos ter muito tra-
balho, mas faremos o melhor 
com certeza”, finaliza. 

O objetivo da mudança é aumentar a autonomia e o conhecimento pedagógico dos alunos
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Caríssimos! Estamos nos 
aproximando do fim deste 
ano de 2021. Ano muito difícil 
para quem sobreviveu a esta 
pandemia do coronavírus, no-
vembro e dezembro, o grande 
Natal de JESUS se aproxima, é 
o Advento de um novo tempo 
que vem com a nossa vida, é 
tempo de gratidão, é tempo 
de esperança, é tempo de 
reflexão, de pararmos para 
meditar sobre a nossa vida, o 
dom mais precioso que possu-
ímos, que recebemos de Deus.

E diante de tantas lutas 
e lutos, tristezas e alegrias; o 
que de verdade você ofereceu 
a Deus neste ano. Uma das 
coisas importantes do cristia-
nismo são a coerência de vida, 
a compatibilidade entre o 

PAZ E BEM
É TEMPO DE ESPERANÇA 

       VANDERLEI KAWA       VANDERLEI KAWA

nosso discurso e a prática, ação 
e missão. O famoso indiano 
Ghandi, foi um mensageiro da 
paz, deixou de tornar-se cristão, 
porque os cristãos não eram co-
erentes com a doutrina de Jesus, 
dizia ele. Pensando bem, este é 
o grande problema de qualquer 
religião: a grande lacuna que se 
forma entre aquilo que se diz e 
o que se pratica. Jesus é conhe-
cedor da fraqueza e fragilidade 
humana. 

Jesus fala de dois fundamen-
tos: a rocha e a areia.  E em qual 
fundamento você vivenciou a 
sua vida durante este ano de 
2021? E a pandemia do coro-
navírus fez você refletir que 
a nossa vida é tão frágil e tão 
curta? Houve conversão para 
mudar de atitudes, mais servir 

do que receber.  A rocha é a base 
ideal para se tornar alicerce de 
uma casa. Jesus emprega essa 
comparação. Não que a areia 
seja algo ruim, ela é muito boa 
na praia, ajuda a confecção da 
massa. Mas para fundamento, 
a areia não serve, pois não dá 
sustentação alguma. São os 
valores materiais, a vaidade, a 
busca da notoriedade, o egoís-
mo, as paixões. 

A comparação que Jesus faz 
incide nesse sentido. Ouvir a 
palavra de Deus e colocá-la em 
prática é como erguer uma casa 
sobre um sólido alicerce, sobre 
uma rocha.  Jesus é a nossa 
rocha. Infelizmente quantas 
pessoas não deram a devida 
atenção para Jesus neste ano 
que termina. Apegaram-se as 

coisas materiais e acabaram 
esquecendo-se de Jesus, dos 
seus ensinamentos, das suas 
atitudes de bondade, de serviço 
ao próximo.  Quantas famílias 
estão desestruturadas por ai, 
pois vivem sem Jesus. Nem ao 
menos uma vez na semana, 
aos domingos não conseguem 
participar das celebrações li-
túrgicas, pois é preciso dormir 
mais tarde, descansar para a 
próxima semana. Vemos mui-
tas pessoas fazerem isso. Usam 
muitas desculpas para se afas-
tarem das coisas de Deus.  Que 
pena, não dão a mínima para 
Jesus.  Certamente, os pais que 
abandonam Deus e dizem não 
ter tempo para Ele e seus ensi-
namentos vivem em ruínas, e 
o desabamento da família será 

eminente e defi nitiva.  
Vamos construir a nossa 

família sobre um alicerce, 
ainda é tempo. Refl ita. Você 
que de uma forma ou outra 
se afastou de DEUS, sempre é 
tempo;  coloque sua vida  es-
piritual sobre o fundamento 
que é Cristo.  Essa obra jamais 
desaparecerá. Ao contrario, 
será sempre fi rme e valiosa, 
testemunhando a solidez de 
nossa opção e a fé com que 
delineamos nosso caminho 
na direção do Pai. Peçamos ao 
Senhor que nos ajude a cons-
truir o edifício da nossa vida 
espiritual sobre a rocha da 
tua Palavra.  Dá-nos as forças 
necessárias para que sejamos 
sempre um testemunho de fé, 
de sua Paz e de seu Bem.

JAQUELINE LOPES

Em Rio Azul, os pais não 
têm mais a preocupação em 
aguardar uma vaga na cre-
che, pois toda a demanda foi 
suprida após um trabalho da 
Secretaria de Educação e da 
Prefeitura. O município zerou 
a fi la de espera ainda sobram 
vagas para os alunos.   

O trabalho começou no 
mês de novembro com o ca-
dastro de quem tinha inte-
resse em uma vaga para os 
CMEIs. Foram feitas adapta-
ções nas escolas, aumentaram 
mais turmas, completaram 
as turmas que faltavam, tudo 
dentro das leis. O Infantil 3, 
que era integral, passou a ser 
de forma parcial, assim, pelo 
menos meio dia uma mãe 
consegue deixar o filho na 
creche. 

Na área urbana de Rio 
Azul são dois CMEIs, o Anibal 
Khury e o Maria Luiza Gaisler 
Soares, e, atualmente, são 
cerca de 280 alunos matricu-
lados. Com as novas vagas as 
duas creches terão, juntas, 315 
crianças. Além de zerar a fi la 
de espera, sobram vagas no 
município, pois há espaço em 
muitas turmas e duas salas 
vazias. 

A secretária de Educação 
Municipal, Adriana Petreski 
Plodoviski Rymsza, comenta 
que manifestou grande preo-

CONQUISTA

Rio Azul zera fi la de espera nas creches
Após um trabalho 
da Secretaria 
de Educação e 
Prefeitura, sobram 
vagas no município 

cupação até a organização de 
tudo para que os pais pudes-
sem ter acesso à escola. “Nosso 
trabalho é oferecer educação 

“Estamos cuidando 
muito bem da educação 
como um todo. Quere-
mos, cada vez mais, 
melhorar neste sentido”.

PREFEITO LEANDRO JASINSKI 
para todas as idades. Quando 
atendemos essas famílias e 
oferecemos essas vagas, para 
aqueles que nos procuram e 
eles têm esse retorno, é sinal 
que o nosso trabalho tem dado 
certo, que a educação chega a 
todos os rioazulenses. É uma 
alegria”. 

Segundo o prefeito Lean-
dro Jasinski, a Educação é um 
foco da gestão que faz inves-
timentos para que consiga 

melhorar, a cada dia, o ensino 
dos alunos. “Através de um 
excelente trabalho da secre-
tária Adriana e toda a equipe 
conseguimos zerar a fila de 
creche. Muitos pais trabalham 
o dia todo ou meio período e 
não têm onde deixar a criança, 
hoje, temos vaga para oferecer 
para essas pessoas. É uma no-
ticia muito boa”, disse. 

Lais Valenga, diretora do 
CMEI Maria Luiza Gaisler 
Soares, também vive essa fe-
licidade, como profi ssional e 
como mãe. “Esta é uma alegria 
muito grande para todos nós. 
Porque eu sou uma mãe que 
já participei de fi la de espera, 
ter que posar para ter uma 
vaga. Os professores estão 
preparados para receber esses 
alunos”, comenta. 

Já a diretora do CMEI Ani-
bal Khury, Irene Borba, diz 
que “a escola está preparada. 
Estamos muito contentes 
que zerou a fi la de espera, já 
temos salas sobrando, que se, 
a partir do momento em que 
tiver uma demanda, a gente 
pode atender”. 

REFORMAS 
Durante a pandemia, en-

quanto os alunos estavam 
em casa, várias reformas 
foram feitas nos dois CMEIs 
de Rio Azul. As que estão em 
destaque são a cobertura no 

bloco em anexo, pintura das 
calçadas, dos muros, reformas 
das casinhas, dos banheiros, 
problemas com as calhas foi 
solucionado, cobertura do 
bloco anexo, instalação de 
fi bra nos dois CMEIS, além de 
materiais como notebooks e 
impressoras. 

Adriana destaca a cober-
tura até o bloco em anexo 
no CMEI Maria Luiza Gaisler 

Soares, que foi feita neste 
ano, e era uma antiga reivin-
dicação da creche. “Quando 
assumi como secretária da 
Educação, e com o apoio do 
prefeito, secretário de Finan-
ças, trouxemos essa cobertura 
para oferecer todo o conforto 
necessários para as crianças. 
Elas merecem”. 

NOVOS PROJETOS 
A Prefeitura, junto da Se-

cretaria de Educação, já se 
prepara para o próximo ano 
para o retorno das aulas pre-
senciais, que ao que tudo 
indica será de forma integral. 
Os alunos irão receber os uni-
formes, que estão em fase de 
acabamento, e será entregue 
ainda este ano; um kit escolar 
mais completo do que aquele 
que foi entregue no começo do 
ano, das escolas particulares. 
Além de reformas e melhorias 
nas creches da cidade e do 
interior.

Também, há um projeto de 
uma cozinha, um refeitório, 
no CMEI Anibal Khury, que 
será feito nos próximos anos, 
e, assim, vagas serão libera-
das. “A gente faz todo esse 
trabalho junto à Secretaria da 
Educação e ao prefeito para 
que cada vez possamos aten-
der melhor nossos alunos”, 
destaca Irene.  
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Salas de aulas foram adaptadas para receber mais alunos nos CMEIs de Rio Azul

Crianças no horário do lanche no CMEI Maria Luiza Gaisler Soares

Alunos têm espaço de lazer e para atividades nas creches
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JAQUELINE LOPES 

Irati é uma terra de ta-
lentos e, agora, um livro foi 
lançado sobre nove artistas 
do município que conta a 
história e trajetória desses 
iratienses que com a arte 
conseguem desenvolver um 
trabalho. “O Interior de todo 
artista” é uma obra de Mario 
Lopes, e está disponível para 
a população. 

O livro procurou destacar 
várias modalidades artísticas 
como cinema, escultura, pin-

LITERATURA 

Livro conta história de artistas de Irati
Cerimônia aconteceu 
no Clube do 
Comércio, e a obra 
foi escrita por Mario 
Lopes

Escritor Mario Lopes junto de oitos dos artistas retratados no livro, na cerimônia de lançamento

Capa do livro "O interior de todo artista", escrito por Mario Lopes 

“Fiquei orgulhoso. O 
livro menciona coisas 
profundas da minha 
infância, da minha fa-
mília, conta sobre o meu 
pai, que é o meu inspi-
rador, e do meu amor e 
paixão por Irati”. 

ZECA ARAÚJO

tura, música e dança. “São 
pessoas que fi zeram a dife-
rença, que fazem produtos 
culturais, ministram aulas, 
que repercutem o trabalho 
artístico de uma forma muito 
estimulante e interessante, 
que merecem serem anuncia-
das. São histórias muito inspi-
radoras e edifi cantes”, destaca 
o escritor Mario Lopes. 

Os personagens da obra 
são: o músico Vitor Martins, 
vocalista da banda Radio 
Radar; Izabela Proceke com 
a dança; Lúcio Robaszkievicz 
no cinema; Claudete Bassen 
na pintura, que no livro está 
Claudete Camargo; José Maria 
Araujo (Zeca Araujo) na es-
cultura, Leonardo Barroso na 

“É uma experiência 
única. Tudo começou 
através de uma ideia 
entre amigos de fazer o 
fi lme, e deu certo, o povo 
gostou. E está aí o resul-
tado, sou homenageado 
no livro”. 

LÚCIO ROBASZKIEVICZ

fotografi a; Maygon Molinari 
na literatura; Nelsi Volski com 
o teatro; e Silton Dietrich com 
o designer e na poesia. 

Além dos noves artistas 
citados, a obra tem um per-
sonagem adicional que é Irati, 
que é retratado em diversos 
momentos. São citados mais 
de 90 lugares do município 
pelos artistas. Assim, quem 
mora no município poderá se 
identifi car com as localidades 
e se sentir ambientado. 

Emerson Rechenberg, da 
produtora Harlequin, co-
menta que “é um livro muito 

especial nesse aspecto porque 
trata de artistas extrema-
mente  relevantes, mas que 
muitas vezes não tem espaço 
necessário nem na própria 
cidade. Conheci alguns deles 
quando trabalhei em Irati, e 
acho que o livro vem preen-
cher essa lacuna, para que as 
pessoas se interessem pelas 
manifestações artísticas pres-
tigiem os artistas locais”. 

Para o secretário de Cul-
tura de Irati, Alfredo Van 

“É um desafi o duplo 
a gente se ver tão ex-
posto. Acho que deve ter 
alguma coisa constran-
gedora, mas também 
traz um orgulho, um 
reconhecimento". 

MAYGON MOLINARI
der Neut, a abordagem do 
assunto é muito interessante, 
pois o município tem grandes 
artistas e a obra vai ajudar 
a conhecer mais sobre eles. 
“Recomendo que as pessoas 
conheçam a obra e possam 
ver um pouco mais dos nossos 
artistas através desse traba-
lho”, disse. 

PRODUÇÃO 
O projeto nasceu em 2017 

com o músico Vitor Martins, 
que desenvolve essa proposta 
de retratar artistas locais. A 

ideia do livro surgiu após a 
banda de Martins retornar do 
Super Star, programa da Rede 
Globo, em que fi cou incomo-
dado com a popularidade da 
banda, pois todos os artistas 
são importantes e sentiu que 
precisava mostrar os demais. 
Ele procurou Luiz Roberto 
Meira que é o produtor da 
Harlequin, e decidiram fazer 
um livro a partir das entrevis-
tas que tinham. 

A ideia era não fazer algo 
superfi cial, mas que as histó-
rias se entrelaçassem de al-
guma maneira. “Isso foi para 
mostrar o quanto estamos 

“Estou muito feliz e 
emocionada. É muita 
gratidão e valorização. É 
muito intenso tudo que 
a gente viveu, e fazer 
parte desse livro é uma 
motivação para conti-
nuar”. 

IZABELA PROCEKE

unidos aqui (em Irati), mesmo 
não aparecendo essa união. A 
forma como o Mario colocou 
as palavras fez que todos os 
artistas estejam conectados. É 
a prova de que ninguém sobe 
sozinho, ninguém está no 
topo por acaso. Temos muitos 
artistas em Irati, apenas nove 
foram citados no livro, têm 

“É uma emoção mui-
to grande misturada 
com o sentimento de 
missão cumprida. E o li-
vro nos relata dentro da 
intimidade, da relação 
com o fazer artístico que 
é grandioso e alimenta 
nossa alma”. 

NELSI VOLSKI

“É uma honra poder 
contar a nossa história 
do ponto de vista de 
alguém de fora. A gente 
parte para um momento 
de reconhecer os artistas 
daqui, de entender a 
luta que cada um está 
travando para desenvol-
ver a sua arte”. 

LEONARDO BARROSO 

“É um momento mui-
to gratificante, estou 
muito honrada, sinto-
-me presenteada. Par-
ticipar desse projeto foi 
muito intenso, porque 
todos os artistas fi zeram 
uma viagem ao passa-
do”.  

CLAUDETE BASSEN

vários outros que gostaria 
de ter colocado, não foi só 
escolha minha, dei algumas 
sugestões, mas acredito que 
foi um bom começo, que é o 
primeiro de muitos que po-
dem ser escritos de histórias 
daqui”, destaca o músico 
Vitor. 

Segundo Mario, em feve-
reiro de 2020, o livro estava 

“Fiquei feliz em par-
ticipar, é muito bom 
poder falar de você de 
uma forma que fique 
marcado na história. E o 
legal é que você não está 
sozinho, não é uma bio-
grafi a. Achei excelente”. 

SILTON DIETRICH

“Fiquei muito feliz 
com o convite do Mario 
de participar como ar-
tista, que faz com que a 
nossa história estimule 
outras pessoas a segui-
rem em frente também. 
É uma satisfação indes-
critível. 

VITOR MARTINS

pronto, por causa da pande-
mia tiveram que esperar para 
o lançamento. A ilustração do 
livro foi feita pela Maria Luiza 
de Almeida Scheleder, que fez 
as gravuras de acordo com 
cada trajetória dos artistas. 
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Prefeitura municipal 
de Rio Azul

Súmulas

OPORTUNIDADE DE 
EMPREGO!

- Servente de pedreiro;
- Pedreiro com experiência

 em acabamentos;
Interessados entrar em contato pelo 

telefone (42) 3422-4848
WhatsApp (42) 99822-3677

Ou no endereço, Avenida Getúlio 
Vargas, 2345.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

DANIEL GRENTESKI, inscrito no CNPJ nº 
04.879.777/0001-29, torna público que irá requerer junto 
ao Instituto Agua e Terra, a Licença de Instalação para a 
atividade de Criador Comercial de Passareiformes, sito à 

Rua Pedro Chomma Junior, sn, Nhapindazal, Município de 
IRATÍ - PR.

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA
LICENÇA PREVIA

DANIEL GRENTESKI, inscrito no CNPJ nº 
04.879.777/0001-29, torna público que recebeu do 

Instituto Agua e Terra, a Licença Prévia, com validade 
até 11/11/2023, para a atividade de Criador Comercial de 

Passareiformes, sito à Rua Pedro Chomma Junior, sn, 
Nhapindazal, Município de IRATÍ - PR.

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 77/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRA-
TAÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA-
MENTO DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS 
HOTELEIROS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: ALLERETOUR VIAGENS E TURIS-
MO LTDA-ME
CNPJ.: 08.436.055/0001-50
FAVORECIDO: R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE 
VIAGENS
CNPJ.: 33.318.780/0001-71
Rio Azul, 12 de novembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0224/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ALLERETOUR VIAGENS E TURIS-
MO LTDA-ME
CNPJ.: 08.436.055/0001-50
VALOR: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 12/11/2021 à 11/11/2022.
ASSINATURA:  12/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CLAUDIO BAQUETI MOREIRA
Representante

Item Descrição Percen-
tual de 
desconto

Valor máximo 
estimado para 
a compra

1 Serviço de 
agenciamento 
para aquisição 
de passagens 
aéreas

21% R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0225/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE 
VIAGENS
CNPJ.: 33.318.780/0001-71
VALOR: R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PRE-
ÇOS: De 12/11/2021 à 11/11/2022.
ASSINATURA:  12/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RAQUEL RODRIGUES FIGUEIREDO GUIMA-
RÃES
Representante

Item Descrição Percentual 
de des-
conto

Valor máxi-
mo estimado 
para a com-
pra

2 Serviço de 
agenciamento 
de serviços 
hoteleiros

20% R$ 
25.000,00

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 18/2021 – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRO-
MIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PARA A 
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A 
BANDA "FLOR DE MENINA BANDA SHOW" A SER 
REALIZADO NO DIA 31/12/2021-01/01/2022, NAS 
FESTIVIDADES  DA VIRADA DE ANO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: PROMIX SOM E LUZES
CNPJ.: 09.305.717/0001-16
Embasamento legal; Art. 25, inciso III, da lei 
8.666/93
Rio Azul, 17 de novembro de 2021.

(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  089/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PROMIX SOM E LUZES
CNPJ.: 09.305.717/0001-16
VALOR: R$ 19.700,00 (Dezenove Mil e Setecentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
17/11/2021 à 31/01/2022.
ASSINATURA:  17/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)PAULO ROGERIO MENON
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 presencial, nº. 98/2021, 
do tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de 
abertura para o dia 01  de dezembro de 2021, às 
08H30min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO 
VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE CÂMARAS DE 
ESTERELIZAÇÃO E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS 
COMPLETAS. O Edital e demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal 
de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, 
situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário 
das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/
licitacao e partir do dia 19 de novembro de 2021.

Rio Azul, 18 de novembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA 66/2021 – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE 
CADEIRAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: FABIANE FERREIRA DOS SANTOS 
97483788020
CNPJ.: 15.836.327/0001-75
Embasamento legal; Art. 24, inciso II, da lei 8.666/93
Rio Azul, 12 de novembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  088/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: FABIANE FERREIRA DOS SANTOS 
97483788020
CNPJ.: 15.836.327/0001-75
VALOR: R$ 16.891,00 (Dezesseis Mil, Oitocentos e 
Noventa e Um Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
12/11/2021 à 31/12/2021.
ASSINATURA:  12/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)FABIANE FERREIRA DOS SANTOS
Representante

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que 
se encontra aberto, a CONCORRÊNCIA, nº.:01/2021, 
com data de abertura para o dia 17 de dezembro 
de 2021, às 08h e 30min, cujo objeto é CONCES-
SÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO NO PARQUE 
MUNICIPAL SALTO DA PEDREIRA. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis aos 
interessados na sede da Prefeitura Municipal de Rio 
Azul, a Rua Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul - 
Paraná, no horário das 07h e 45min às 11h e 30min  
e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://
www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 17 de 
novembro de 2021.

Rio Azul, 16 de novem-
bro de 2021.
LEANDRO JASINSKI.
Prefeito Municipal

AVISO DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO Nº 
03/2021

O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conheci-
mento dos interessados, 
que se encontra aberta 
o Chamamento Público 
nº 03/2021, que tem por 
objeto o CREDENCIA-
MENTO DE INSTI-
TUIÇÃO FINANCEIRA 
PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS BANCÁRIOS 
DE ARRECADAÇÃO 
DE TRIBUTOS MU-
NICIPAIS E DEMAIS 
RECEITAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS (TAXAS, 
ALVARÁS, ITBI, IPTU, 
MULTAS, TRIBUTOS, 
ISSQN, SERVIÇOS 
PRESTADOS, ETC), 
ATRAVÉS DE GUIA DE 
RECEBIMENTO – GR, 
PADRÃO FEBRABAN, 
POR INTERMÉDIO 
DE SUAS AGÊNCIAS, 
COM PRESTAÇÃO DE 
CONTAS POR MEIO 
MAGNÉTICO DE VALO-
RES ARRECADADOS. 
A Documentação para 
Habilitação deverá ser 
endereçada à Comis-
são Permanente de 
Licitações no período 
compreendido entre os 
18 de novembro de 2021 
a 17 de novembro de 
2022, na Prefeitura do 
Município de Rio Azul-
-PR, na Rua Guilherme 
Pereira, 482, Centro. 
O edital e seus anexos 
poderão ser obtidos 
gratuitamente através 
do site: www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao, ou, 
pessoalmente no depar-
tamento de licitações da 
Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR. Maiores 
informações através do 
telefone (42) 3463-
1122 ou pessoalmente 
no Departamento de 
Licitações.

Rio Azul, 17 de novem-
bro de 2021.
Leandro Jasinski 
Prefeito Municipal. 

Requerimento de Licen-
ciamento Ambiental
Rio Azul Prefeitura 
Municipal (CNPJ: 
75.963.256/0001-01) 
torna público que irá re-
querer ao IAT a Licença 
Ambiental Simplificada 
(LAS) para empreen-
dimento minerário de 
pequeno porte (casca-
lheira), a localizar-se 
na comunidade rural de 
Faxinal dos Paulas, área 
rural do Município de Rio 
Azul.

           
          Entre em contato com a Folha para fazer sua assinatura - 42 98423-2333

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO.

A empresa SUL DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 
nº 76.676.436/0009-14 torna público que recebeu do IAP a 
Licença de Operação para Depósito e Comércio de Agro-

tóxicos, sob o n° 257782, em 16/11/2021, com validade até 
16/11/2025. Endereço: Rua Arlete Vilela Richa, nº 2000, 

Bairro Riozinho, CEP: 84.500-000, Município de Irati – PR.



Irati, 19 de Novembro de 2021  CIDADES 15FOLHA

Programa de Apoio ao Ensino Médio Sesi/Sescoop vai fi nanciar
 parte da mensalidade de estudantes que fi zerem o ensino 

médio junto com o técnico em Cooperativismo

O Sistema OCEPAR, por meio do Sescoop/PR, e o Sistema Fiep, por meio do Colégio Sesi 
da Indústria, lançam o Programa de Apoio ao Ensino Médio Sesi/Sescoop. Com a parceria, o 
Sescoop/PR apoiará até 75% do valor das mensalidades para que fi lhos de colaboradores de 
cooperativas e de cooperados cursem em algumas das unidades do Colégio Sesi da Indústria 
o Ensino Médio junto com o técnico em Cooperativismo. O curso tem carga-horária de 1200 
horas complementares aos três anos do Ensino Médio, já de acordo com a proposta do currículo 
do Ensino Médio que entra em vigor a partir de janeiro de 2022 em todo o território nacional.

“A oportunidade é única, pois as famílias terão acesso aos Colégios Sesi da Indústria e tam-
bém a uma metodologia de trabalho diferenciada, que tem por objetivo formar profi ssionais 
empreendedores, criativos, éticos e inovadores, com foco no desenvolvimento da solidariedade 
e respeito mútuo. Valores que estão explícitos no propósito de ambas as organizações: pensar 
global, mas agir local”, explica a Gerente Executiva de Educação do Sistema Fiep, Fabiane 
Franciscone.

CONFIRA QUAIS SÃO AS UNIDADES PARTICIPANTES
O Programa de Apoio ao Ensino Médio Sesi/Sescoop está em vigor no Colégio Sesi da In-

dústria dos municípios de Umuarama, Cascavel, Ampére, Capanema, Francisco Beltrão, Pato 
Branco, Campo Mourão, Maringá, Arapongas, Telêmaco Borba, Ponta Grossa, Irati, União da 
Vitória, Campo Largo e Rio Negro. Também integram a lista de unidades que dispõem deste 
benefício o Colégio Sesi da Indústria Alto da Glória, Boqueirão e CIC, em Curitiba, e a unidade 
Afonso Pena do Colégio Sesi da Indústria em São José dos Pinhais, além das unidades do Co-
légio Sesi Internacional Bilíngue em Londrina e Ponta Grossa e Trilíngue em Foz do Iguaçu.

MATRÍCULAS ABERTAS
As unidades do Colégio Sesi da Indústria e Colégio Sesi Internacional em todo o Paraná 

estão com matrículas abertas para o ano letivo de 2022, de acordo com a oferta de ensino em 
cada unidade. Todas as informações estão disponíveis nos sites sesipr.com.br/colegiosesi e 
sesipr.com.br/colegiosesi/internacional. Interessados no Programa de Apoio ao Ensino Médio 
Sesi/Sescoop podem enviar um e-mail para joao.mariussi@sistemafi ep.org.br ou conversar 
diretamente com o agente da cooperativa Sescoop/PR.

Colégio Sesi da Indústria fi rma parceria que benefi cia 
colaboradores de cooperativas e cooperados

Com a parceria, beneficiários terão até 75% da mensalidade subsidiada 
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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

AEN

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Pa-
raná (DER/PR) publicou na 
quinta-feira (18) um edital 
para contratar os serviços 
de guincho mecânico nas 
rodovias estaduais e federais 
do Anel de Integração após 
o término dos pedágios. O 
investimento previsto é de R$ 
105.226.488,00, com prazo de 
duração de um ano.

“Garantir o atendimento 
ao usuário com problemas 
nos seus carros e manter o 
tráfego de veículos fl uindo em 

INFRAESTRUTURA

DER/PR lança edital para contratar serviços 
de guincho para o Anel de Integração
Rodovias estaduais 
e federais serão 
atendidas com 
serviços de guincho 
leve e pesado, após 
o fi m dos pedágios

nossos principais corredores 
logísticos, sem prejudicar o 
setor produtivo. Essa foi uma 
determinação do governador 
Ratinho Junior para o período 
após os pedágios, que estamos 
cumprindo, trazendo o serviço 
de guincho mecânico leve e 
pesado em todas as rodovias, 
estaduais e federais, após o 
fi m dos pedágios”, afi rma o 
secretário de Infraestrutura 
e Logística do Paraná, Sandro 

Alex. Serão serviços de guin-
cho leve e pesado, para deso-
bstrução de pista e remoção 
de veículos, e operações de 
atendimento mecânico, como 

troca de pneus, carga elétrica, 
entre outras.

O edital prevê também 
a inspeção de tráfego, com 
equipes específi cas para per-
correr 100% da malha do 
Anel de Integração ao menos 
três vezes ao dia, verifi cando 
a necessidade de assistência 
aos usuários, inspecionando 
as pistas e participando ati-
vamente na ocorrência de 
neblina, incêndios, acidentes 
e outras situações, providen-
ciando sinalização de emer-
gência, desvios de tráfego e 
demais apoios.

Também serão realizados 
serviços de apoio ao Corpo 
de Bombeiros no combate a 

incêndios nas áreas próxi-
mas às rodovias, com forne-
cimento de caminhões pipa; 
e atendimento a incidentes 
com animais soltos nas pistas, 
com orientação aos usuários e 
a captura e transporte dos ani-
mais utilizando equipamento 
apropriado, como caminhão 
boiadeiro. 

Todos os serviços conta-
rão com apoio operacional, 
integrado ao DER/PR e em 
colaboração com as policiais 
rodoviárias, utilizando a in-
fraestrutura das bases de 
serviços e postos de serviços, 
que passam a ser patrimônio 
público com o fi m dos contra-
tos de pedágio.

Edital é para contratar os serviços de guincho mecânico nas rodovias
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A Laura comemorou seu primeiro aninho na 
quarta-feira (17). Foi um ano repleto de con-

quistas e vitórias para ela. Laurinha contagia 
todos a sua volta, criança doce e alegre, que os 
próximos anos sejam repletos de realizações 

para você. Feliz aniversário, princesa! 
Filha de Josneide e Diego Menon.

A belíssima Bianca Andrade comemora a che-
gada de mais um aniversário no sábado (20). 

Que cada novo dia seja renovador em sua vida, 
cheio de paz, esperança e muito amor, que todo 
seu esforço e dedicação sejam retribuídos com 

muito sucesso e alegrias. Você merece! 
Feliz aniversário!!!

Nos últimos dias, 
pai e fi lhos esti-
veram curtindo 
Portugal, uma 
viagem que fi ca-
rá marcada na 
lembrança, bons 
momentos que 
devem ser vivi-
dos e registrados. 
Na foto, Mariano 
Ivasko e seus fi -
lhos Zeka e Paulo.

No domingo (21), a pequena Pamela assopra 
sua sétima velinha. Que seu dia seja cheio 
de encanto, diversão, muitas brincadeiras e 

alegrias. Que assim sejam os próximos anos de 
sua vida, repletos de bons momentos. Filha de, 
Celso Josué Skrzeczkowski e Sabrina Oliveira.

Na terça-feira (16), a 
Ciça Estética inaugurou 

seu novo espaço. Um 
lugar amplo e aconche-
gante, para bem atender 
seus clientes. Com o fi m 
de ano chegando, é hora 
de procurar um lugar de 
confi ança para cuidar 
do seu bem-estar. Com 
a qualidade de sempre 
e um bom atendimento 
a equipe estará pronta 

para lhe atender! 
Na foto, a proprietária 

Ciça, seu marido Ronald 
e seus fi lhos Gabriel e 

Lais.

A linda Maria Eduarda Gnatkowski recebeu na 
terça-feira (16) as felicitações pelo seu aniver-
sário. Que você celebre essa data por muitos 
anos, e que nunca lhe falte paz no coração, 

amor na vida, sorrisos no rosto e companhias 
maravilhosas. Parabéns e muitas felicidades!


