
FOLHA
IRATI |  SEMPRE PRESENTE  |  folhadeirati.com.br

Irati, 03 de Dezembro de 2021

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2713

R$ 2,00

PRUDENTÓPOLIS
Rua Coberta e 
Biblioteca serão 
palco de ações
culturais 
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RELIGIOSIDADE
Romaria do 
Pinho de Baixo 
reúne cerca de 
300 fi éis 
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VAGAS
Fernandes está 
com inscrições 
abertas para 
concurso público 
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EM IRATI
Novo prédio 
da biblioteca 
da Unicentro é 
inaugurado 

Cidades 13

M
ay

ko
n 

C
. L

am
m

er
hi

rt
/A

ss
es

so
ri

a 
SE

B
R

A
E

DESENVOLVIMENTO 

Pequenos negócios são alvo do Comitê 
Territorial Terra dos Pinheirais 

3, 4 E 5 DE DEZEMBRO

Nesta semana, foi institucionalizado 
o Comitê Territorial Terra dos Pinheirais, 
que vai desenvolver ações e planejamentos 
para os municípios da Amcespar em qua-
tro eixos: agronegócio, turismo, educação 
empreendedora e inovação e tecnologia. O 
objetivo é o desenvolvimento regional com 
foco nos pequenos negócios. 

Cidades 05

FIM DE ANO
Teixeira inicia 
programação de 
Natal na Estação 
do Papai Noel 

Cidades 06

FESTIVIDADES
Natal Encantado 
empolga
população em 
Rio Azul 

Cidades 09
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Comitê do Desenvolvimento 
Nesta semana, foi institucionalizado, 

em Irati, o Comitê Territorial Terra dos 
Pinheirais, que vai atender toda a região 
com ações e projetos em quatro eixos, 
que são importantes para a região crescer 
cada vez mais. Agora, o fortalecimento dos 
pequenos negócios será maior em todos os 
municípios da Associação do Município do 
Centro Sul (Amcespar). 

O comitê territorial foi criado em 2017, 
ficou um período parado, mas, em 2019, 
voltou com as atividades, reuniões, ca-
pacitações e treinamentos. O novo corpo 
técnico irá atuar por dois anos e já tem 
propostas para o desenvolvimento dos 
municípios em longo prazo. É importan-
te pensar em estratégias que ajudem os 
municípios, para que eles possam crescer 
no decorrer do tempo, pois esse progresso 
não é fácil. Serão longos anos para que a 
nossa região seja mais elevada no Paraná 
e no Brasil.

Os eixos trabalhados nestes primeiros 
anos são: agronegócio, turismo, educação 
empreendedora e inovação e tecnologia, 
são importantes porque vão fortalecer 
aquilo de mais importante na região, 
mais forte. Sabemos o potencial que os 
municípios da Amcespar têm e as ações 
poderão ser aplicadas em todos eles, to-
dos serão beneficiados. Além disso, todo o 
projeto precisa de parceiros para que seja 
executado e com a apresentação inicial, 
muitas entidades ficaram entusiasmadas 
em participar, e por isso o projeto só tende 
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a crescer. 
A nossa região é rica no turismo religioso. 

De acordo com uma pesquisa feita pelo Para-
ná Turismo, em 2019, a Terra dos Pinheirais é 
a primeira das 14 regiões do estado em atrati-
vos religiosos, e a quinta em locais turísticos, 
isso traz um potencial forte para os municí-
pios em expor em rotas para os turistas. As 
ações neste eixo têm tudo para darem certo. 

Já para a parte do Agronegócio vemos um 
potencial maior ainda, além de toda a pro-
dutividade nos municípios, com pequenos 
agricultores sempre inovando para melhor 
atender e agregar valor ao produto, temos o 
projeto no Pinho de Baixo da Guabiroba, em 
que a comunidade e precursora na comer-
cialização do fruto, com um grande potencial 
em se tornar o açaí do Sul do Brasil. Com as 
ações voltadas para este eixo, com certeza, o 
desenvolvimento desse projeto será maior e 
deve se consolidar e poderá ser expandido. 

Além dos outros eixos de educação em-
preendedora, que já é feita no sistema “S”, 
poderá ser realizada em escolas públicas e 
atingir mais pessoas. E a tecnologia também 
será inserida na educação, o que vai renovar 
e mudar esse cenário na região, que ainda 
carece deste setor.  

A região só tem a ganhar com a implanta-
ção do comitê territorial. Vai ajudar os muni-
cípios, tem apoio das entidades e prefeituras 
e não possui vínculo políticos. Pensando 
nos pequenos negócios, que gerem renda e 
empregos para todos os municípios. É uma 
iniciativa que tem tudo para certo. 

Planeje seus tributos para fazer de 
2022 seu melhor ano

É chegado o final do ano e, para muito além dos preparativos das 
festas natalinas, o empresário autônomo, em especial, dentistas, 
médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos e tantos outros profissionais 
da área da saúde se deparam com algumas perguntas: será que para 
2022 eu devo manter a atual forma de apuração dos meus impostos? 
Abro uma empresa ou pago tudo na “pessoa física”? Simples Nacio-
nal ou Lucro Presumido?

Essas são apenas algumas questões (dentre outras que surgem) 
que, ao serem respondidas de forma equivocada, poderão gerar pre-
juízos ao profissional, acarretando o pagamento a mais de impostos 
do que realmente deveria, ou até pior, gerar obrigações desneces-
sárias em virtude da adoção de um regime tributário errado. Mas, 
antes de tudo, vamos entender sobre o que é um Regime Tributário.

No Brasil, podemos afirmar que existem 4 tipos principais de 
regimes tributários que se adequam ao profissional autônomo: 
Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e a Tributação direta 
na Pessoa Física. Em todas elas há inúmeras variações e detalhes, que 
vão desde o montante a pagar de impostos até a forma de como tais 
informações são enviadas aos fiscos (municipal, estadual e federal).

O regime do Simples Nacional consiste, basicamente, em pagar 
todos (ou quase todos, pois há exceções) os impostos de uma única 
vez, por meio de apenas uma guia de recolhimento, o DAS – Docu-
mento de Arrecadação do Simples. Nesta modalidade, os impostos 
federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, INSS Patronal), estaduais (ICMS) e 
municipal (ISS) são calculados sobre o faturamento declarado pela 
empresa, não havendo, via de regra, deduções a serem realizadas. 
O FGTS é pago sobre a folha de salários. Somente empresas que fa-
turam até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) 
por ano é que podem se manter neste regime. Acima deste valor, são 
obrigados a adotarem o regime do Lucro Presumido ou do Lucro Real.

No Lucro Presumido há divisão na apuração e pagamento dos im-
postos, sendo que o PIS, COFINS, CSLL e IRPJ são apurados e pagos de 
formas separadas. O ISS, igualmente, é apurado e pago ao município 
em guia própria. O INSS Patronal e o FGTS, por sua vez, são calculados 
e pagos levando em conta a folha de salários (independe do fatu-
ramento). Nesta modalidade de tributação há diversas obrigações 
acessórias a serem entregues pela contabilidade, embora que para 
fins de cálculo dos impostos, não se podem utilizar créditos sobre as 
suas compras ou despesas incorridas. Podem adotar este regime de 
tributação as empresas que faturem até R$ 78.000.000,00 (setenta e 
oito milhões) por ano, mesmo que faturem abaixo do teto do Simples 
Nacional (4,8 milhões), sendo que nestes casos, a adoção é opcional.

Superado o faturamento de 78 milhões anuais, há obrigatorie-
dade da adoção do regime do Lucro Real, o qual é de longe, a mais 
complexa forma de apuração dos impostos. Motivo? Porque cada 
tributo tem uma base de cálculo diferente, sendo permitido o crédito 
sobre determinadas despesas/compras (PIS/COFINS), no entanto, 
com pagamento do IRPJ e CSLL sobre o lucro efetivamente obtido. 
O INSS Patronal e o FGTS também são calculados e pagos levando 
em conta a folha de salários (independente do faturamento). Neste 
regime de apuração as obrigações acessórias a serem entregues aos 
fiscos demandam ainda mais atenção da contabilidade, por ser o 
regime em que mais há fiscalização fazendária.

Por último, embora tecnicamente não possa ser chamado de 
“regime de tributação”, há a apuração dos impostos diretamente na 
Pessoa Física. Aqui, o profissional não precisa ter um CNPJ, sendo que 
as suas receitas e despesas são todas informadas no seu CPF, tendo 
que pagar, nestes casos, o IRPF, INSS Patronal, FGTS e ISS. Mesmo 
sendo, de fato, mais simples a forma de apuração e recolhimento 
dos impostos, há uma gama de dados e documentos que devem ser 
analisados para que o profissional não pague mais do que o devido. 
Nesses casos, de forma simplificada, o INSS Patronal e o FGTS são 
pagos sobre a folha de salários (caso tenha empregados), embora o 
INSS também incide sobre os rendimentos do profissional. O ISSQN 
(em alguns municípios chamados apenas ISS), a depender da cidade 
e da forma de trabalho, possui um valor fixo anual, o denominado 
ISSQN-Fixo. Mas, não raro, o recolhimento do ISS é sobre os rendi-
mentos do trabalho.

No que diz respeito ao Imposto de Renda (IRPF), via de regra, ele 
é calculado sobre o total dos rendimentos do profissional, sejam 
tais valores provenientes do seu trabalho ou de outra fonte (ex.: 
aplicações financeiras). No entanto, o profissional da saúde pode, 
obedecida a legislação e orientações da Receita Federal, deduzir da 
base do imposto determinadas despesas necessárias para a execução 
dos serviços. Nesta modalidade há menos obrigações acessórias a 
serem entregues, sendo o carnê-leão e a Declaração de Ajuste Anual, 
a famosa Declaração do Imposto de Renda (entregue até 30 de abril), 
as duas mais importantes fontes de informações que o fisco exige.

Mas afinal, qual das formas de apuração eu devo adotar? A 
resposta certa a esta pergunta somente poderá ser dada por um 
profissional habilitado que analisará não apenas a legislação, mas, 
principalmente, a sua realidade. Como é que você presta os serviços? 
Quais valores? Como recebe? Quantos funcionários? Sede própria ou 
atende em ambiente de terceiro? Quais materiais e despesas possui 
para exercer a atividade? São inúmeros questionamentos.

Tire um tempo para pensar no seu negócio. O ano de 2022 tem 
tudo para ser um ano desafiador, então por que prejudicar a sua 
empresa? Procure ajuda de especialista no assunto e comece o ano 
tranquilo.

LEANDRO DE SOUZA, ADVOGADO – JUK CATTANI ADVOGADOS
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"80"
Fila de espera para 

o código que autoriza a 
primeira consulta para 
pacientes com câncer na 
região da Amcespar

Inaugurando 
O secretario da SEIL, Sandro Alex (PSD), esteve em Irati na segunda-feira inaugurando 

a Biblioteca da Unicentro. Sandro adotou a universidade como padrinho e se compro-
meteu em colocar recursos federais de R$ 1 milhão ao ano na instituição. A inauguração 
da Biblioteca, uma obra de 4 mil m² é a prova deste investimento. Este projeto iniciou-se 
no mandato de Aldo Bona como reitor da Unicentro e Edélcio Stroparo, como diretor do 
Campus, fato que foi reconhecido na solenidade. A inauguração também contou com a 
presença dentre tantas lideranças do Superintendente da SETI, Aldo Bona. 

Na Santa Casa
Na Santa Casa de Irati o secretário de Infraestrutura, 

deputado Sandro Alex, fez a entrega de recursos que via-
bilizou para a entidade enquanto parlamentar. Foram R$ 
500 mil aplicados num novo aparelho de raio X , reforma 
da sala e compra de outros aparelhos. Sandro vem atuando 
com mais veemência na área de saúde. Mas também levou 
uma missão: resolver a burocracia para liberação dos có-
digos que autorizam as consultas para o Erasto. 

Código das Consultas 
Gostei da estratégia adotada pelos administradores da 

região. Todos estão questionando e pedindo pelo mesmo as-
sunto. Durante a visita do deputado Sandro Alex, o prefeito 
Jorge Derbli pediu que o deputado tomasse providências 
junto ao estado. O provedor da Santa Casa Ladislau refor-
çou a necessidade e também a prefeita Cleonice ampliou 
a discussão, fato enfatizado pela vereadora Terê. Acredito 
que pedidos urgentes como estes e falados com insistência 
serão resolvidos pelo governo. Os prefeitos estão fazendo 
a parte. Agora, o governo precisa agir rápido. Não adianta 
resolver a Covid e deixar as pessoas morrerem por câncer. 

Possível Candidato 
Mauro Rockenbach, atual Superintendente  Geral de 

Diálogo e Interação Social (SUDIS), poderá ser mais um 
candidato da turma do Ratinho. Mas ele tem um papel 
diferente. Mauro atua de forma muito incisiva nas ques-
tões sociais e foi convidado pelo governador para disputar 
uma vaga no congresso nacional. Se confi rmado for, ele 
deve disputar a vaga pelo partido Rede Sustentabilidade, 
partido este que Mauro articula no Paraná e aproximou 
da base do governador Ratinho Junior. Em Irati, Mauro é 
próximo da família Bacil, Cesar e Osmario, dentre outros. 
Ele fez uma palestra na Amcespar e depois visitou a Co-
munidade Bethânia. 

Permanece 
Como Deputado

O deputado Evandro Ro-
man mostrou que tem pres-
tígio na Câmara Federal. É 
que Evandro que deixou o 
PSD para fi liar-se ao Patrio-
tas, teve o mandato cassado 
pelo TSE. Mas a Mesa Exe-
cutiva da Câmara Federal 
não acatou a decisão do 
TSE e manteve Evandro no 
Cargo. Segundo comentá-
rios, a decisão foi tomada 
uma vez que Roman teria 
a anuência do PSD, o que é 
previsto na lei eleitoral. A 
briga segue nos tribunais. 
Agora o assunto vai o STF e 
a Câmara mostrou que tam-
bém questiona a decisão da 
Justiça Eleitoral. 

Prestígio
Com essa decisão mui-

tos prefeitos e vereadores 
que tem emendas a serem 
liberados pelo deputado 
Evandro Roman (Patriotas) 
fi cam mais tranquilos. Irati 
tem recursos que ultrapas-
sam os R$ 25 milhões sendo 
trabalhados pelo deputado. 
Além de estar dentro da 
lei, Roman tem uma fi cha 
de bons serviços prestados 
dentro da Câmara Fede-
ral, principalmente nas 
comissões onde passou. 
Recentemente, ele assumiu 
a presidência da Comissão 
de Mineração, fato que 
aconteceu devido a sua re-
solutividade e objetividade 
na atuação parlamentar. 

Modernidade
O prefeito Osnei Stadler inaugurou, junto do secretário João 

Ortega do SEDU, duas obras que mostram o tom da modernida-
de que Prudentópolis caminha. Foi uma biblioteca construída 
com containers e uma rua coberta que abriga a feira além 
dos produtores locais. Osnei fez questão de frisar que a obra 
foi iniciada na administração do antecessor Adelmo, do qual 
Osnei era vice. Mas a presença de Ortega no município mostra 
a liberação de recursos que vem à frente e estão sob a batuta 
de Ortega no SEDU. 

Fumo
O prefeito Leandro Jasinski será o anfi trião da 1ª Conferência 

do Fumo de Rio Azul. Vários assuntos serão debatidos no evento 
que inicia as 13h30 no salão da Igreja Sagrado Coração. Temas 
como futuro do tabaco, preço, rede elétrica que abastece as 
estufas dentre outros serão debatidos. Ainda, o evento contará 
com deputados federais e estaduais,  autoridades, especialistas 
do setor  que vão discutir assuntos pertinentes ao tabaco. Rio 
Azul é um dos maiores produtores de tabaco do estado e traz 
assuntos que precisam serem debatidos. 

Em Brasília
A prefeita Cleonice Schuck de Fernandes Pinheiros parti-

cipou, na semana passada (24), representando as mulheres 
Prefeitas do Paraná. Cleonice estava acompanhada da Prefeita 
Fernanda Sardanha de São Mateus do Sul e a Prefeita Elizabeth 
de Ponta Grossa, além de Sandra Duda presidente do PSD Mulher 
no Paraná. O evento discute e incentiva a participação da mulher 
na política. Será que cresce na Cleonice planos maiores??? 

“Não há nada de 
errado com aqueles 
que não gostam de 
política, simples-
mente serão gover-
nados por aqueles 
que gostam”.

FILOSOFO PLATÃO
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Família Duda, fé, 
força e dinamismo
"Agricultores, 
comerciantes, 
professores, 
profi ssionais liberais, 
bancários...... as 
gerações mantiveram 
a vocação para o 
trabalho, o orgulho 
da etnia polaca e a fé 
em Deus"
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HERCULANO BATISTA NETO

A presença da família 
de José Duda e Helena Szy-
manski em Irati data dos 
anos 29/30, vindos de San-
ta Catarina, passando por 
Curitiba. Sua residência, em 
frente à matriz da Paróquia 
São Miguel, facilitava a ma-
nutenção da fé e da educa-
ção, visto a facilidade de ter o 
Colégio N. S. das Graças logo 
em frente. 

O Sr. José trabalhou na 
lavoura em terras no interior 
de Irati, Rio Preto/ Pirapó, 
onde mais tarde ficou re-
sidindo seu primogênito, 
Boleslaw Duda (Sr. Boles). 
Tanto Boleslaw quanto Tadeo 
construíram famílias com 
11 fi lhos cada, à semelhança 
do pai. 

Sr. José montou uma Em-
presa Funerária, naquela 
época com uma imponente 
carruagem preta (chegou a 
ter duas),  que era puxada por 
dois cavalos brancos. O char-
me era justamente o cuidado 
com o carro fúnebre e com os 
ornamentos impecáveis dos 
equinos. Depois aposentou 
esse meio de transporte e 
adotou um calhambeque, 
igualmente charmoso, mas 
que muitas vezes tinha de ser 
empurrado pela turma que 
seguia o cortejo. Por muitos 
anos cumpriu esta tarefa e 
a presença ímpar marcou 
décadas. 

Tiveram 11 filhos, seis 
homens e cinco mulheres. 
Nas palavras de Tadeo Duda, 
o 2º na escala de nascimento, 
relatou em discurso quando 
recebeu o título de Cidadão 
Honorário de Irati, aos 03 de 
julho de 1997:

“Em 1929 e 1930, eu e meu 
irmão Boleslaw fi zemos o 1º 
e o 2º ano escolar no Colégio 
das Freiras de Abranches, 
perto de Curitiba.No fi m de 
1930 viemos para Irati, pois 
meus pais para cá se mu-
daram. Em 1931, estudei na 
escola da antiga Sociedade 
Polonesa, hoje, Sociedade Be-
nefi cente Cultural Iratiense, 
Clube Polonês.

Mas quero dizer que o 
ensino que mais aproveitei 
foram 2 anos, 1932 e 1933, que 
estudei na Escola particular 
no Seminário São Vicente 
de Paulo, onde fi z a 4º e o 5º 
ano, o máximo que tínha-
mos na época. No começo 
de 1934, trabalhei um pouco 
na lavoura com o meu pai. 
No fi m de 1934 fui trabalhar 
como balconista para o se-
nhor Alexandre Pavelski, um 
dos maiores comerciantes 
de Irati, naquela época, onde 
trabalhei até 1942.

Em 1940, casei-me com 
Joana Stroparo. Em 1941, 
faleceu meu sogro, senhor 
Francisco Stroparo, o qual 
deixou uma pequena casa de 
comércio denominada Casa 
São Francisco. A pedido de 
minha sogra Dona Luiza eu 
e meus três cunhados ainda 
menores, João Batista, Carlos 
Alberto e Francisco continua-
mos trabalhando no comércio 
a varejo. Como o movimento 

foi aumentando, começamos 
também a vender no atacado 
e mais tarde também na com-
pra de cereais e erva mate.
Em seguida, construímos a 
primeira fábrica de farinha 
de milho de Irati.

Posteriormente, resolve-
mos mudar para o ramo de 
supermercado. Mais tarde, 
desmembramos a fi rma ami-
gavelmente, fi cando o senhor 
Carlos Alberto com a Fábrica 
de Milho, o senhor Francisco 
com o Supermercado em Pru-
dentópolis e eu com o super-
mercado de Irati e Rebouças.

Na política comecei no 
Partido Democrático Cristão 
e fui eleito vereador duas ve-
zes, de 1959 a 1963 e de 1963 a 
1968 e vice-prefeito em 1972, 
juntamente com o Dr. Forna-
zari, como prefeito.

Mas o que mais me mar-
cou na política, foi quan-
do consegui a construção 
do Grupo Escolar Francisco 
Stroparo no nosso bairro, 
promessa feita em minha 
campanha”.

Enquanto Tadeo Duda 
seguiu carreira no comércio, 
Boleslaw ateve-se à agricul-
tura, buscando incessan-
temente as atualizações de 
época. Morou sempre em Rio 
Preto, interior do município. 
Para isso era assíduo leitor 
de revistas técnicas e busca-
va aplicar as novidades em 
suas terras. Até uma fábrica 
de farinha de mandioca che-
gou a ter em sociedade com 
Augusto Fillus. Aliás, a única 
que se sabe em nossa cidade e 
região. Depois a fatalidade de 
um incêndio destruiu tudo.
Foi atleta de Basquetebol do 
JUNAK 8, ala jovem da Socie-
dade Polonesa Liberdade. Co-
nheceu sua esposa, Filomena 

Muraski em São Mateus do 
Sul, em atividades esportivas. 
Marcou época em família por 
acolher sua família (fi lhos e 
netos) e a dos irmãos, com 
seus fi lhos, em reunião sem-
pre no dia de Ano Novo. Anos 
inesquecíveis!

Outro fi lho que teve im-
portante papel na história 
de Irati foi o Sr. José Duda 
Jr., que fi cou conhecido pelo 
importantíssimo papel que 
teve na Diretoria da APAE, 
desde seu nascimento. Em 
1964, José Duda Jr., que havia 
transferido residência para 
Curitiba na procura de escola 
para seu fi lho, solicitou apoio 
à Secretaria da Educação 
através do Inspetor Regional, 
visando instalação de uma 
escola especializada em Irati. 
Além de seu filho Orlando, 
outras crianças necessita-
vam de atenções educativas 
especiais. Após um grande 
movimento assumido pelo 
Clube Soroptimista, depois 
Rotary, Lyons, empresas e 
instituições, além dos pode-
res públicos, nascia a APAE 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Irati); 1º 
presidente, Sr. JOSÉ DUDA JR.  
Foi também um grande vo-
luntário na diretoria do novo 
Hospital de Irati, hoje Santa 
Casa. Trabalhou arduamen-

te e de maneira incessante, 
marcando a história nasduas 
entidades.Todos da família 
do patriarca, Sr. José Duda, 
tiveram grandes histórias. 

Nestes 150 anos da Imi-
gração Polonesa ao Paraná, a 
história da Família Duda em 
Irati é lembrada pelo espírito 
empreendedor, de pessoas 
de fé, coragem e dinamismo.
Nomes como o de Boleslaw e 
Tadeo aparecem em histó-
ricos junto a outros tantos 
iratienses da etnia que co-
laboraram fi nanceiramente 
com a Polônia, durante a 2ª 
Guerra Mundial. 

Muitos da família tam-
bém estiveram envolvidos 
voluntariamente em co-
missões de igrejas e outras 
entidades. A descendência 
justifi ca e honra os patriar-
cas.

Lembrando que, coinci-
dência ou não, o presidente 
da Polônia, desde 2015, tam-
bém leva o sobrenome Duda, 
Sr. Andrzej S. Duda. Nasceu 
no mesmo dia do meu avô 
Boleslaw, 16 de maio.

Os fi lhos de José Duda e 
Helena Szymanski foram: 
BOLESLAW, TADEO, MARIA, 
HELENA, JOSÉ JR., ROSA, SIL-
VESTRE, EDWIGES, MÁRIO E 
VANDA. O 11º fi lho, CASEMI-
RO, faleceu ainda jovem.
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Casa de José Duda e Helena Schymanski. O casal com fi lhos

Primeira Carruagem Funerária de José Duda, puxada por cavalos brancos

Tadeo Duda (de motorista), com sua irmã Helena e sobrinhos
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

A região de Irati passa a ter 
institucionalizado o Comitê 
Territorial Terra dos Pinhei-
rais. A cerimônia aconteceu 
na quinta-feira (02) e contou 
com a presença de autorida-
des regionais, e apresentou 
as ações e planejamentos do 
projeto, que busca o desenvol-
vimento regional em quatro 
eixos: agronegócio, turismo, 
educação empreendedora e 
inovação e tecnologia. 

O comitê abrange todos os 
municípios que fazem parte 
da Associação dos Municípios 
do Centro-Sul (Amcespar): 
Teixeira Soares, Fernandes 
Pinheiro, Irati, Prudentópolis, 
Rebouças, Rio Azul, Mallet, 
Guamiranga, Inácio Martins 
e Imbituva. Fazem parte do 
projeto integrantes do setor 
público e privado, produtores 
rurais e associações comer-
ciais. 

O comitê territorial foi cria-
do em 2017, fi cou um período 
parado, mas, em 2019, voltou 
com as atividades, reuniões, 
capacitações e treinamentos. 
Agora, o novo corpo técnico 
irá atuar por dois anos e já 
tem propostas para o desen-
volvimento dos municípios 
ao longo prazo. A ideia é que 
as ações apresentadas sejam 
implantadas e realizadas ao 
decorrer dos anos. 

Para a presidente do Comi-
tê, Simone dos Anjos, os eixos 
trabalhados são importantes 
porque as ações poderão ser 
aplicadas em todos os municí-
pios da Amcespar, todos serão 
benefi ciados. Além disso, todo 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Comitê Territorial Terra dos Pinheirais 
é institucionalizado em Irati
Ideia é que o projeto 
seja desenvolvido na 
região da Amcespar 
em quatro eixos: 
agronegócio, 
turismo, educação 
empreendedora 
e inovação e 
tecnologia

o projeto precisa de parceiros 
para que seja executado. 

“Para o comitê é necessário 
parceiros, como do sistema 
'S', todas as instituições de 
ensino, cooperativas de cré-
dito, secretarias municipais 
e, principalmente, pedimos 
o engajamento dos prefeitos, 
porque esse é um projeto para 

“O que foi costurado hoje, as ações serão 
dinâmicas e vão se renovando, porque o 
projeto é para a região daqui há 30 anos. 
Como a Amcespar vai estar daqui 30 anos. 
Esse é o nosso objetivo”. 

SIMONE DOS ANJOS 

os municípios, não para enti-
dades, de indicar representan-
tes, participar das ações. É de 
suma importância”, destaca a 
presidente. 

Simone ainda comenta 
que a ideia com do comitê é 
fortalecer o pequeno negócio, 
formal ou informal, aqueles 
que têm uma atividade eco-
nômica, que também é empre-
endedor. “O que queremos no 
fi nal desse projeto é ter gerado 
renda e emprego para a nossa 
região”. 

A consultora do SEBRAE, 
Fabiola Cristine Costa, expli-
ca que “o comitê tem como 
objetivo principal o desenvol-
vimento territorial com ações 
efetivas para os municípios 

e o coletivo atinge o desen-
volvimento regional. Ele vem 
para poder fortalecer, juntar 
necessidades que se conver-
gem e serem mantidas em 
conjunto, e o fortalecimento 
das empresas e do ecossistema 
de inovação como um todo”.

O SEBRAE é o articulador 
do Comitê e faz as conexões 

com as outras instituições 
para trazer as  realidades, e 
aproximar as informações, 
através das pesquisas e pes-
soas que podem atuar e fazer 
uma atuação mais efetiva em 
cada eixo. “Dentro desses qua-
tro eixos o SEBRAE vai buscar 
os atores necessários para o 
desenvolvimento desses terri-
tórios”, destaca Fabiola. 

Celso Kubaski, vice-presi-
dente da Amcespar e prefeito 
de Imbituva, diz que o comitê 
será importante para ajudar 
nas ações para o progresso 
dos municípios. “Todos nós 
sabemos da importância do 
desenvolvimento da nossa 
região. Vem de encontro com 
tudo aquilo que nós pensamos 
que a região seja desenvolvida, 
temos que pensar em todos os 
municípios, porque quando 
a região cresce a população 
ganha com isso. E o Governo 
Federal e Estadual têm outros 
olhos para a nossa região. Hoje, 
estamos propondo esse comitê 
para que todos os municípios 
tenham desenvolvimento”.

O prefeito Jorge Derbli es-
teve presente no evento e co-
mentou sobre este projeto que 
irá ajudar no desenvolvimento 

de Irati e região. “A união faz a 
força. E é o que acontece com a 
criação desse comitê regional, 
com todas as entidades en-
volvidas, as prefeituras, com 
certeza, com os quatro eixos 
trabalhados, a ideia é buscar 
o desenvolvimento da região, 
a potencialidade de cada mu-
nicípio, para que todos nós, 
juntos, consigamos uma ação 
coletiva e determinar os pas-
sos que deveremos dar para 
melhorar o desenvolvimento 
de toda a região”, pontua.

QUATRO EIXOS 
Agronegócio – Neste eixo, 

a proposta central é estimular 
e fomentar o desenvolvimen-
to sustentável, para agregar 
valor ao setor. O objetivo é 
criar o projeto da constituição 
de um consórcio SIM/Susaf, 
com adesão de todos os mu-
nicípios. Além disso, levantar 
as áreas preservadas com 
potencial de recebimento de 
ICMS Ecológico e de potenciais 
agroindústrias para a região, 
com mapeamento da produ-
ção no território, e incentivar 
a reformulação do Programa 
Fábrica do Produtor. 

Turismo - O foco está em 
promover atividades susten-

táveis no território. Dentre 
os compromissos de entrega 
estão o incentivo à realização 
de parcerias público-privada 
para promover o setor. Tam-
bém, incentivar e aproximar 
a parceria com o Sistema ‘S’ 
para o fortalecimento do tu-
rismo e a criação de Conselhos 
Municipais de Turismo no 
território, com a participação 
da iniciativa privada. 

Educação empreendedo-
ra – A proposta é fomentar 
o tema empreendedorismo 
nas instituições de ensino e 
comunidades. Dentre os com-
promissos de entrega estão a 
implementação de ações de 
educação empreendedora 
nas 10 cidades da região; pro-
mover fóruns de debates e 
engajamento dos municípios 
e instituições de ensino no 
tema e aproximar as institui-
ções de ensino e comunidade. 
Trabalhar isso nas escolas 

Inovação/tecnologia – 
Para este setor, os trabalhos 
serão voltados para o fortaleci-
mento das cadeias produtivas, 
visando à agregação de valor. 
As ações priorizarão o incen-
tivo à pesquisa e diagnóstico 
para identificar as princi-
pais demandas de inovação 
e tecnologia do território e 
aproximar empresas e de-
senvolvedores de pesquisas e 
tecnologias. 

CORPO TÉCNICO
O corpo técnico do Co-

mitê Terra dos Pinheirais 
é formado pela presidente 
Simone Aparecida dos Anjos; 
vice-presidente Guilherme 
Salamaia; e tem como coor-
denadores Sabrina Ticyane 
Cidres, no eixo de educação 
empreendedora; Samanta 
Regina dos Santos, coorde-
nadora do eixo do turismo; 
Patrícia Ferraz Pedroso Ber-
mudes, à frente do eixo de 
inovação e tecnologia e Rai-
mundo Gnatkowski, no eixo 
do agronegócio. 

Prefeitos e representantes dos municípios da Amcespar, corpo técnico do comitê e consultores do SEBRAE 

Equipe do Sicredi participou da cerimônia de institucionalização Presidente do comitê, Simone dos Anjos, assinou o termo
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JAQUELINE LOPES, COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS 

As festividades natalinas 
de Teixeira Soares iniciaram 
na sexta-feira (26). O evento 
começou com a chegada do 
Papai Noel na Estação, e o 
prefeito Lula Thomaz e a vice 
Juliana Belinoski fizeram a 
abertura oficial da Fábrica do 
Papai Noel e da Feirinha do 
Noel. Na solenidade, também 
houve a entrega da chave ao 
Papai Noel e apresentações 
natalinas com a Banda Muni-
cipal Guarany e das Crianças 
do AMAS, que chegaram em 
um Ônibus Natalino. 

A Estação Ferroviária, que 
agora é Estação do Papai Noel, 

FIM DE ANO 

Festividades natalinas iniciam 
no município de Teixeira Soares
População 
acompanhou a 
chegada do Papai 
Noel na Estação e a 
abertura da Feirinha 
do Noel 

está iluminada com uma de-
coração natalina para receber 
quem for visitar o “velhinho”, 
que faz a alegria das crianças 
no Natal. Além disso, as pra-
ças e ruas foram enfeitadas 
com luzes e há o presépio, 
relembrando o nascimento 
do menino Jesus Cristo. A 
Feirinha do Noel acontece na 
Praça Irmãos Baumel, com 
gastronomia e artesanato. 

“O Natal, para mim, signi-
fica o nascimento daquele que 
provou ser a pessoa que tem o 
maior amor do mundo, Jesus 
Cristo. Teixeira Soares está 
linda esperando a nossa popu-
lação. Foi bonito de ver o nosso 
povo visitando. Para nós, é 
uma data muito importante, 
que marca o nascimento do 

nosso salvador. Temos que 
trabalhar para que a nossa 
população possa se sentir 
muito mais feliz“, destaca o 
prefeito Lula. 

De acordo com ele, a ideia 
era fazer uma decoração ilu-
minada para que a população 
pudesse desfrutar da alegria 
do Natal, pois o momento ain-
da é difícil. Mas o alto índice de 
vacinação do município, prin-
cipalmente com a segunda e a 
dose reforço da vacina contra 
a Covid-19, proporcionou 
que as festividades natalinas 
acontecessem. 

Para a vice-prefeita, Julia-
na Belinoski, a intenção das 
festas de Natal é ver a popu-
lação feliz após tempos com-
plicados devido à pandemia. 

“É um dia de muita alegria, 
comemoramos o início das 
festividades do Natal, nasci-
mento do nosso senhor Jesus 
Cristo. E trazemos a alegria às 
famílias de Teixeira soares. E 
a gente vê isso estampado no 
rosto das pessoas, e é isso que 

queremos proporcionar à 
nossa população: alegria, paz 
e que reine sempre o amor nas 
famílias teixeira soarenses”. 

A programação do Natal 
em Teixeira Soares é da Pre-
feitura, através da Secretaria 
de Administração, junto ao 
Departamento de Cultura, Tu-
rismo e Patrimônio Histórico, 
e todos os cuidados contra a 
Covid-19 foram tomados. 

PROGRAMAÇÃO 
CONTINUA 

A programação do Natal 
em Teixeira Soares vai até o 
dia 23 dezembro. Confira os 
horários: 

Estação do Papai Noel – 
aberta todos os dias – das 18h 
às 22 de segunda a sexta- e aos 
fins de semana das 15h às 22h. 

Feirinha do Noel - com 
apresentações, gastronomia 
e artesanato, acontece na 
quarta, quinta e domingo, das 
18h às 22h, na Praça Irmãos 
Baumel (praça da rotatória). 

ESTHER KREMER

Na noite de sábado (27), 
aconteceu na Câmara Muni-
cipal de Vereadores a sessão 
solene de entrega do prêmio 
Colmeia de Ouro, promovida 
pela ALACS (Academia de 
Letras, Artes e Ciências do 
Centro-Sul do Paraná). Os ho-
menageados da noite foram 
Profª Dorotéa Iantas Miskalo 
e Dr. Cassio Olavo Carvalho. 

Compondo a mesa de au-
toridades estiveram presen-
tes o prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, o presidente da Câma-
ra Municipal de Vereadores, 
Hélio de Mello, o presidente 
da ALACS, Herculano Batista 
Neto, o secretário de Cultura 
de Irati, Alfredo Van der Neut 
e os dois homenageados. 

A noite foi repleta de gran-
des emoções, com apresen-
tação musical, entrega da 
Colmeia de Ouro, diversos po-
emas, trovas e haicais, vídeos 

HOMENAGEM

Prêmio Colmeia de Ouro – 2021 é entregue 
para grandes personalidades de Irati
Os homenageados 
da noite foram 
a Profª Dorotéa 
Iantas Miskalo e 
Dr. Cassio Olavo 
Carvalho

de amigos dos homenageados 
e um da renomada atriz Deni-
se Stoklos. Durante o discurso 
oficial da Profª Dorotéa e do 
Dr. Cassio, os presentes no 
evento puderam conhecer 
um pouco mais da história de 
ambos e entender o motivo da 
premiação. 

A Profª Dorotéa Iantas 
Miskalo, natural de Rio Azul, 
foi uma das homenageadas 
da noite, a mesma tem um 
vasto currículo voltado para 
o trabalho com o haicai nas 
escolas e faz parte do Grêmio 
Haicai Chão dos Pinheirais. 

“Eu fico muito contente e 
emocionada com este prêmio 
e o dedico a todas as pessoas 
envolvidas com o trabalho 
do haicai. O sentimento de 
hoje é só alegria”, relata a 
professora.

O segundo homenageado 
foi o Dr. Cassio Olavo Carva-
lho, natural de Prudentópolis, 
é cardiologista na cidade de 
Irati e também criador do 
programa Cineirati, o mesmo 
comentou sobre o evento. “É 
um sentimento de gratidão, 
com certeza vai servir como 
forma de inspiração para a 

comunidade, eu me sinto ex-
tremamente honrado”, disse.

O presidente da ALACS, 
Herculano Batista Neto, ex-
plica que o prêmio Colmeia de 
Ouro foi criado em 2004 e tem 
como objetivo fazer homena-
gens as pessoas que fazem a 
diferença nas vertentes de-
fendidas pela Academia. “É de 
suma importância este even-
to, estamos homenageando 
duas pessoas inspiradoras. A 
academia se sente honrada e 
muito feliz de ter propiciado 
esta homenagem “, disse. 

A vice-prefeita de Irati, 

Ieda Waydzik, mostrou gran-
de satisfação em estar presen-
te no evento e comentou sobre 
a premiação. “É uma grande 
alegria estar aqui hoje e estar 
reconhecendo o talento das 
pessoas que fazem parte da 
Academia e dos nossos ira-
tienses. O Drº Cassio e a Profª 
Dorotéa são pessoas especiais 
e cada um, dentro do seu seg-
mento, enriqueceram muito 
a nossa cidade”, disse. Para a 
vice-prefeita, é muito impor-
tante que a cidade reconheça 
seus artistas e presencie os 
eventos culturais.

A vereadora Teresinha 
Miranda Veres esteve presen-
te na cerimônia e também 
falou sobre a grande emoção 
que presenciaram. “É muito 
grande a importância deste 
evento, que engrandece os 
nossos artistas, que são pes-
soas que trazem um trabalho 
com muita relevância para a 
cidade. Muito bem escolhidos 
os homenageados”, finalizou. 

“Teixeira Soares está 
preparada para o 
Natal, para a nossa 
população, que é a 
razão do nosso 
trabalho” 

PREFEITO LULA THOMAZ

 “Novembro 27
Prêmio Colmeia 
de Ouro 
Gratidão a todos” 

HAICAI DE DOROTÉA IANTAS MISKALO

Papai Noel recebeu a chave da estação e está à disposição da população em Teixeira Soares
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Autoridades locais estiveram no evento de abertura das festividades

Membros da ALACS, autoridades municipais e Professora Dorotéa e Doutor Cassio
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Caríssimos! A graça de 
sermos batizados e nome 
do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo de Deus. Talvez nem 
sempre damos o devido valor 
a esta graça; nem sempre 
nos conscientizamos do que 
realmente signifi ca ser eleito 
por Deus para ser seu discí-
pulo. Devemos ser discípulos 
de Jesus, o Filho amado de 
Deus, devemos viver a felici-
dade desta graça. Em 1 Cor 
2,9 vemos a certeza do amor 
de Deus para conosco, uma 

PAZ E BEM
A GRAÇA DE SERMOS CRISTÃOS

       VANDERLEI KAWA       VANDERLEI KAWA

vez que nem olhos viram, nem 
ouvidos ouviram, nem  jamais 
penetrou em coração humano 
o que Deus tem preparado para  
aqueles que o amam. E que tal 
repartir esta felicidade com o 
nosso próximo? Podemos dizer 
que temos duas profi ssões, uma 
secular para trabalharmos e nos 
auto-sustentar, ganhar o pão de 
cada dia honestamente e a ou-
tra , outorgada pelo sacramento 
do santo batismo, a profi ssão 
espiritual, podemos assim di-
zer: ganhar almas para Cristo. 

Lembremo-nos que alguém ser-
viu de instrumento do Espírito 
Santo para nos converter, para 
nos levar à pia  batismal , para 
nos transmitir o Evangelho do 
amor de Deus em Cristo Jesus. 
Se este alguém tivesse omitido, 
calado, talvez hoje não seríamos 
cristãos . Agora é a nossa vez de 
levar a mensagem de que Deus 
amou tanto o mundo e entre-
gou o Filho unigênito Jesus, 
para que todo aquele que crer 
Nele não pereça, mas tenha 
a vida eterna, está escrito no 

Evangelho de João ( 3,16 ) . Ante 
o chamado de Jesus, os discípu-
los deixaram imediatamente 
as redes e o seguiram para se 
tornarem assim pescadores de 
homens. Deixemos também as 
nossas redes de lado, deixemos 
a  preguiça, a desculpa vazia, a 
falta de tempo e empenhemo-
-nos em aprender, em vencer 
tudo isto que nos atrapalha no 
dia à dia. Ser discípulos de Jesus 
signifi ca segui-lo, mas também 
levar outros a Jesus pelo nosso 
testemunho. Cumpramos as-

sim nossa missão com alegria 
e coragem, sejamos instru-
mentos de Paz e do Bem, como 
o foi nosso seráfico Pai São 
Francisco de Assis. O Natal de 
Jesus se aproxima, mas é bom 
lembrar que cada cristão deve 
celebrar o Natal de Jesus todos 
os dias, fazer nascer Jesus em 
seus gestos e ações de bon-
dade, carinho, solidariedade, 
amor com os nossos irmãos e 
irmãs que encontrarmos pelo 
caminho da vida. PAZ E BEM a 
você e a sua Família. 

AMANDA BORGES COM REPORTAGEM DE 
NILTON PABIS

Uma das atividades mais 
tradicionais do município 
de Irati é Romaria que parte 
do Pinho de Baixo rumo à 
Colina de Nossa das Graças, 
que acontece no dia 27 de 
novembro, data dedicada à 
Santa. Os peregrinos iniciam 
a caminhada na Capela Bom 
Jesus, ainda de madrugada, e 
fazem todo o percurso orando 
e dando graças. No decorrer 
do trajeto ocorreram diversas 
paradas em capelas da região 
rural da cidade, para que mais 
fi éis se unissem ao grupo.

Em 2021, especialmente, 
havia uma grande expectati-
va para realização do evento, 
já que a caminhada não pôde 
ocorrer no ano anterior devi-
do à pandemia. Por isso, es-
perava-se um público maior 
que nos últimos anos. Cor-
respondendo ao aguardado, 
participaram, em média, 300 
pessoas. Os seguidores pre-
tendiam chegar à Colina às 
9h para participar da missa, 
agendadaàs 10h, e das demais 
festividades que acontece-
riam no monumento.

A história da Romaria do 
Pinho teve início em 2008, 
com duas pessoas que roga-
ram milagres à Nossa Senho-
ra das Graças e os receberam. 
Como forma de agradeci-
mento, decidiram realizar 
a caminhada partindo da 
comunidade Bom Jesus, as-

FÉ

Cerca de 300 fi éis participam de romaria em 
homenagem à Nossa Senhora das Graças
Peregrinos vieram 
de diversas no 
localidades do 
interior de Irati e se 
reuniram na Santa

sim como ocorre até hoje. 
Na primeira ocasião, partici-
param apenas 15 pessoas. Já 
no ano seguinte, em 2009, a 
romaria teve a participação 
de 63 fi éis.Cerli Laroca, uma 
das principais organizadoras 
da iniciativa, explica que as 
motivações dos peregrinos 
são muitas: “os pedidos são 
diversos, muita gente agrade-
cendo, pedindo”, disse.

“Cada um traz no seu coração o que 
está querendo receber”

CERLI LAROCA

A devoção dos peregrinos 
é tanta que em um dos anos 
a caminhada ocorreu mesmo 
abaixo de chuva. “Aquele foi 
um dia que nós achamos que 
não íamos chegar a pé, por 
que era muita água”, relata 
Adelvino Santana. Aos 68 
anos, Santana participa há 
anos da romaria. Sua moti-
vação é o agradecimento por 
todas as bençãos recebidas, 
ele se diz devoto de Nossa 
Senhora das Graças “desde 
sempre, desde a infância”. 

O casal Adriano e Fátima 

realizaram a caminhada com 
seus dois fi lhos. Fátima conta 
que a família toda participa 
da romaria em ação de gra-
ças a vida de Caíque, um dos 
meninos, que sofreu com 
complicações renais muito 
avançadas. “Lembro que no 
dia que ele foi pra UTI eu só 
pedi a Deus para ele não tirar 
ele de mim”. Sua mãe diz que 
a prece foi ouvida e a cura 

providenciada. Caíque deixou 
a UTI no dia 27 de novembro, 
dia de Nossa Senhora das 
Graças. “Ele está curado! To-
talmente agora!”, comemora 
a mãe.

A devota Marici participa 
há seis anos da caminhada 
e também veio agradecer 
as bênçãos recebidas.Marici 
conta que a família foi muito 
abençoada, as graças perpas-
sam a cura de um tumor cere-
bral de uma prima, o sucesso 
na gestação e partoda cunha-
da e a recuperação do marido 
de um atropelamento. Todas 
as bençãos ocorreram por 
intercessão de Nossa Senhora 
das Graças.

Este ano, a chegada na 
colina ocorreu às 9h20. Ao 
chegar, a devota Silvana Bo-
bato Laroca compartilha que 
a intenção na realização da 
romaria é a forma de ex-
pressar sua gratidão. Silvana 
conta em seu testemunho 
que sofreu com um câncer 
na tireoide, no fi nal de 2016, e 
foi submetida à uma cirurgia 
para retirada dos nódulos. 

Durante a operação, o cirur-
gião rompeu uma de suas 
pregas vocais e, por conta do 
incidente, o médico disse à 
família que ela nunca mais 
recuperaria a voz. Silvana é 
professora e diz que, por es-
colha da família, não tomou 
conhecimento da possibili-

dade. Durante a recuperação 
da cirurgia, um missionário 
visitou o quarto de Silvana 
e disse que Nossa Senhora 
havia o encaminhado até 
ali. Ele cantou para ela um 
hino em forma de prece e 
na frase “cura Senhor onde 
dói”, Silvana disse “dói”. No 
mesmo momento, seu médi-
co entrou no quarto, caiu em 
pranto e contou que sua cor-
da vocal tinha sido cortada. 
Hoje, após acompanhamen-
to fonoaudiológico assíduo, 
Silvana fala perfeitamente.

Na romaria participam 
fi éis de todas as idades que 
caminham cheios de ânimo, 
alegria e disposição, tanto 
para ir até a Santa, quanto 
para voltar para suas casas. 
Percorrer o trajeto acaba 
sendo tranquilo para os 
devotos, já que, como canta 
Gilberto Gil, “andar com fé 
eu vou, que a fé não costuma 
falhar” (e nesse caso, menos 
ainda faltar).

Peregrinos partiram da comunidade Bom Jesus, no Pinho, rumo à Colina Nossa Senhora das Graças
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Caminhada contou com a participação de cerca de 300 fi éis

Cavalgada vinda de outra localidade também chegou à Colina
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No dia 27 de novembro, o Dr. Bruno Leonardo Alen-
car participou como palestrante do 51º Congresso 
Brasileiro da Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico 
Facial. Segundo o médico: “busco todos os dias con-
seguir mais atualização no assunto para trazer o que 
há de mais atual no ramo e continuar ajudando os pa-
cientes de Irati, oferecendo tratamento seguro e com 
melhores resultados”, disse.

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Dor ou pressão na face, 
rinorréia (drenagem de 
secreção pelas narinas) 
amarela ou esverdeada, 
halitose (cheiro forte pe-
las narinas). Pode ou não 
haver congestão nasal 
(sensação de inchaço in-
terno no nariz e face), 
assim como gotejamento 
posterior (quando a se-
creção drena do fundo do 
nariz para a garganta).

Os sintomas citados 
acima são característicos 
da sinusite. Os seios da 
face são cavidades, bu-
racos ou cavernas dentro 
dos ossos do rosto preen-
chidos de ar e revestidos 
por uma camada fina de 
mucosa, como se fosse 

SAÚDE

Sinusite não tratada pode levar
a complicações mais sérias
A sinusite pode 
ocorrer tanto em 
crianças quanto 
em adultos, mas 
é mais prevalente 
em adultos que 
já possuem todos 
os seios da face 
prontos e formados

um carpete. Eles existem 
para dar leveza aos ossos 
da face.

O médico especialista, 
Dr. Bruno Leonardo Alen-
car, explica que, em geral, 
ao nascer, o seio maxilar 
e o etmóide já existem, 
mesmo que rudimenta-
res. Eles crescem e se de-
senvolvem paralelamente 
ao desenvolvimento da 
criança. O seio esfenoi-
dal aparece na primeira 
infância. Já o seio frontal 
surge por volta dos 20 
anos de idade, mas pode 
estar ausente ou não se 
formar em alguns casos.

A sinusite pode ocor-
rer  tanto em crianças 
quanto em adultos, mas é 
mais prevalente em adul-
tos que já possuem todos 
os seios da face prontos 
e formados, do que em 
crianças que nascem com 
estruturas rudimentares 
que só vão desenvolver 
por completo em conco-
mitância com o cresci-
mento da face.

TRATAMENTO
O tratamento é feito 

com antibióticos, antiin-
flamatórios, corticóides, 
descongestionantes por 
via oral, além de lavagem 
nasal com soro fisiológico 
0,9%, descongestionante 
nasal tópico e sprays na-
sais. Em casos crônicos, 
persistentes ou recidivan-
tes, a cirurgia pode ser 
indicada para drenagem 
das secreções, abertura, 
correção de bloqueios e 
ampliar a ventilação dos 
seios da face.

PREVENÇÃO 
A sinusite, em geral, 

ocorre de forma secun-
dária, ou seja, é decor-
rente de outras doenças 

associadas como rinite, 
gripes, resfriados, aler-
gias. A prevenção ocorre 
tratando-se e controlan-
do a rinite, as gripes, os 
resfriados e os quadros 
alérgicos. Isso inclui la-
vagem nasal diária com 
s o r o  f i s i o l ó g i c o  0 , 9 % , 
sprays  nasais  tópicos , 
vacinas, imunomodula-
dores (medicamentos que 
melhoram a imunidade), 
imunoterapia, antialérgi-
cos, entre outros.

Nas estações do outo-
no e inverno os cuidados 
devem ser redobrados, 
já que estamos todos ex-
postos a baixas tempe-
raturas. O frio reduz o 
b a t i m e n t o  m u c o c i l i a r 
(sistema responsável pela 
limpeza das impurezas do 
nariz), como se o filtro 
nasal ficasse lentificado, 
o que facilita a aquisição 
de agentes infecciosos 
mais facilmente no am-
biente. 

Dor ou pressão na face, rinorréia e halitose são sintomas da sinusite
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E COMO FICA O 
FLUXO DO TRÁFEGO 
DE VEÍCULOS NAS 
PRAÇAS DE PEDÁGIO?

VOCÊ PERGUNTA,  
O GOVERNO DO ESTADO RESPONDE.

Não, nenhuma taxa será cobrada para os 
usuários que passarem nas praças de pedágio 
no estado do Paraná. A partir da nova 
concessão, as tarifas serão muito mais baixas 
que as atuais.

PRECISO PAGAR 
ALGUMA TAXA PARA 
USAR A RODOVIA?

COMO VAI FICAR 
O ATENDIMENTO 
AO USUÁRIO?

E A MANUTENÇÃO 
DAS RODOVIAS 
VAI ACONTECER?

EM CASO DE 
ACIDENTE OU 
EMERGÊNCIA 
MÉDICA, PARA 
QUEM DEVO LIGAR?

Interrupções na pista: 190 - Polícia Militar.  
Acidentes com vítimas: 
193 - Corpo de Bombeiros e SIATE.
Problemas na pista em rodovias federais:
191 - Polícia Rodoviária Federal. 
Problemas na pista em rodovias estaduais:
198 - Polícia Rodoviária Estadual.

Sim, as estradas vão continuar recebendo 
a manutenção necessária, com a ajuda 
do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Paraná, nas rodovias estaduais; e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, nas federais.

Ao transitar pelas praças de pedágio, os 
veículos não vão mais passar pelas cancelas 
das pistas centrais e sim pelas suas laterais. 
As pistas centrais, onde ficam as cabines, 
terão o tráfego bloqueado em ambos os 
sentidos.

Serviços como guincho e atendimento 
médico vão ser disponibilizados pelo 
Governo do Estado. 

Chegou o momento aguardado há 24 anos. 
Resultado de um governo mais próximo, 
que acompanha o ritmo dos paranaenses: 
ágil, inovador e dinâmico.

www.gov.br/dnit | www.der.pr.gov.br

PARANÁ, TERRA DE GENTE QUE TRABALHA.
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JAQUELINE LOPES 

A noite de domingo (28) foi 
diferente em Rio Azul, com o 
início das festividades natali-
nas. Aconteceu o acendimen-
to ofi cial das luzes de Natal e 
teve a chegada do Papai Noel, 
que vai fi car no município até 
o dia 23 de dezembro. A popu-
lação pôde acompanhar toda 
a programação com muita 
música, diversão e a alegria 
do Natal. 

A festa iniciou no período 
da tarde com o trenzinho da 
alegria. Também, acontece-
ram partidas de basquete e 
tênis de mesa e os produtores 
puderam expor os produtos 
na Feira do Produtor, instala-
da em uma tenda em frente 
ao palco. Toda a Estação da 
Rodoviária foi iluminada e 
preparada para receber a 
população. Após a abertura 
ofi cial, o grupo Esteio da Que-
rência animou ainda mais a 
festa com muita música. 

“Quero dar os parabéns ao 
Fabio que organizou toda essa 
festa, e todos os outros secre-
tários que colaboraram para 
fazer uma festa bonita para a 

RIO AZUL

Natal Encantado inicia com a chegada do 
Papai Noel e diversão para a população
Comunidade esteve 
presente no evento 
de abertura ofi cial 
da programação 
natalina do município 

população. O dinheiro que foi 
gasto aqui é do povo, e a gente 
pensa nisso, eles precisam se 
divertir todo mundo trabalha, 
paga imposto e tem que ter o 
divertimento. Agora, nesta 
época, que é a mais bonita do 
ano, todo mundo gosta desse 
clima de Natal, e a gente quer 
deixar a cidade mais bonita. 
Tudo foi feito pensando nas 
nossas crianças e nas famí-
lias que puderam passar um 
domingo aproveitando a festa 
aqui em Rio Azul”, destaca o 
prefeito Leandro Jasinski. 

Para o secretário de Cul-
tura e Turismo, Indústria 
e Comércio, Fabio Souza, o 
primeiro dia de programação 
foi aceito pela população. “Es-
tamos muito felizes. A gente 

fez tudo com muito carinho, 
desde a iluminação, os brin-
quedos, a praça de alimen-
tação a banda, foi pensando 
justamente nisso, em fazer 
para que a população possa 
participar. A gente espera 
que os outros dias sejam um 
sucesso como esse”, disse. 

Ghessi Bucco, primeira-da-
ma de Rio Azul, foi a assistente 
do Papai Noel na abertura ofi -
cial, e destaca a participação 
da Secretaria de Assistência 
Social, que fez a decoração da 
casa do Papai Noel. “É uma 
alegria estar aqui hoje, rece-
bendo as nossas crianças e os 
pais. Nós trabalhamos muito 
nesses últimos dias, eu fi quei 
incumbida de fazer a casinha 
do Papai Noel e hoje estou 

aqui, como assistente dele. 
Trabalhamos muito para a 
nossa população. Os eventos 
que vão acontecer em Rio Azul 
até o dia 1º de janeiro foram 
pensados com muito carinho 

pela nossa equipe”, observa. 
A organização da progra-

mação de Natal foi feita pela 
Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Indústria e Comércio, 
mas todas colaboraram para 
preparar o natal para a popu-
lação. “Agradeço todos que 
ajudaram. Todas as secreta-
rias que colaboraram e, juntas, 
pensaram em casa enfeite 
para o Natal de Rio Azul”, agra-
dece Fábio.

Confira a programação 
completa do Natal Encantado 
de Rio Azul no QR Code abaixo: 

Estação Rodoviária foi enfeitada com a decoração natalina para receber os eventos do fi m de ano 

Assistente e o Papai Noel 

N
ilt

on
 P

ab
is

 

N
ilt

on
 P

ab
is

 



10 FOLHA ESCOLA Irati, 03 de Dezembro de 2021 FOLHA

Prefeitura Municipal
de Irati

MUNICIPAL

Alunos recebem a premiação da fase 
municipal do 1º Concurso Cultural 

Prefeitura Municipal
de Fernades PinheiroPrefeitura Municipal

de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

A grande fi nal 
acontece no dia 03 
de dezembro no 
auditório do Colégio 
Sesi de Irati

ESTHER KREMER

A fase municipal do 1º 
Concurso Cultural de Reda-
ção chegou ao fi m. Ao todo, 
nove alunos foram premia-
dos, três de cada município 
que fazem parte do Projeto 
Folha na Escola, sendo Im-
bituva, Irati e Fernandes 
Pinheiro. 

Na terça-feira (30), a Folha 
de Irati entregou a premia-
ção nas escolas de Imbituva, 
os alunos premiados são: Isa-
bella Wessendor que ganhou 
uma caixinha de som Philco; 
Ariane Schenider Fernandes 
e Gabriela de Andrade Mus-
tefaga que receberam uma 
caixinha de som Philco e um 

relógio smart..
Na quarta-feira (01), foi 

entregue os prêmios para 
os alunos do município de 

Fernandes Pinheiro, nas lo-
calidades do Assunguí e do 
Angaí, com os alunos:  Tais 
Priscila Soares de Camar-
go que ganhou uma vale 
compras no supermercado 
Ivasko; Laura Tribek Guedes 
e José Samuel de Souza Bello 
que receberam uma caixinha 
de som JBL e um almoço para 
a familia no restaurante 
Anila..

Na quinta-feira (02), foi o 
dia de entregar a premiação 
aos alunos do município de 
Irati, sendo eles: Vitória Ema-
nuele dos Santos que ganhou 
uma cesta de produtos do 
Anila; Pedro Henrique Zanin 
e Fabio Novakoviski Júnior 
que receberam um fone de 
ouvido bluetooth e um vale 
compras no supermercado 

Ivasko..
Agora, os nove fi nalistas 

irão disputar a fase regional 
na sexta-feira (03), às 9h, no 
auditório do Colégio Sesi de 
Irati. Além das receitas e das 
redações, os competidores 
vão passar por uma banca 
de jurados que irá avaliar o 
sabor do prato escolhido. A 
ordem de apresentação será 
de acordo com a chegada de 
cada participante. 

Todos os alunos que parti-
ciparam do concurso estarão 
concorrendo a brindes e uma 
cesta de produtos do grupo 
Anila. 

A Folha agradece a todas 
as escolas participantes do 
concurso, aos pais dos alu-
nos, ao Núcleo de Irati, as 
Secretarias Municipais de 
Educação de Irati, Fernandes 
Pinheiro e Imbituva e aos 
nossos patrocinadores.
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José Samuel de Souza Bello e Laura Tribek Guedes, alunos de Fernandes Pinheiro

Alunos da Escola Municipal  Rural   de Barro Preto Pedro Henrique Zanin, Fabio Novakoviski e prof° José Elias

Isabella Wessendor, aluna do município de Imbituva Vitória Emanuele dos Santo, aluna da E.M João Paulo II Aluna Tais Priscila e sua profª Ediliane Pacondes
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A indústria paranaense busca, constantemente, caminhos para tornar suas atividades 
mais sustentáveis. Nesse contexto, a correta destinação de resíduos ou seu reaproveitamento 
em outras etapas da cadeia produtiva ganham relevância. Com o objetivo de traçar um plano 
para implantar essas soluções no setor, o Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Pa-
raná (Sinpacel), com apoio técnico do Observatório Sistema Fiep, lançou a “Rota Estratégica 
do Papel: da Logística Reversa à Economia Circular”.

O estudo elenca 214 ações para que o segmento avance nessas áreas. Para sua elaboração, 
o Observatório utilizou a metodologia de prospectiva estratégica, engajando diferentes par-
ticipantes da cadeia produtiva, especialistas e agentes públicos. As ações estão divididas em 
seis frentes: articulação; educação e treinamento; gestão e mercado; infraestrutura e logística; 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia; e política pública. Junto com a Rota, foi 
lançado um estudo de tendências sobre logística reversa e economia circular.

O presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, afi rma que o sucesso do trabalho 
depende não só da ação de entidades e poder público, mas principalmente do envolvimento 
das empresas. “É importante que este material chegue a todas as indústrias do setor. Muitas 
ações dependem do governo, masas empresas também precisam fazer a sua parte”, diz. O 
estudo está disponível no site sinpacel.org.br.

SEMINÁRIO 

 Nesta terça-feira (7), a Rota Estratégica do Papel será apresentada durante o 4º Seminário 
Paranaense de Logística Reversa. O evento, promovido pela Fiep, em parceria com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Instituto Água e Terra (IAT) 
e Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), vai debater as mudanças trazidas para as in-
dústrias com a Lei Estadual 20.607, que estabelece novas diretrizes para a gestão de resíduos 
sólidos no Paraná.

Serão dois painéis com especialistas, um abordando a nova legislação, outro apresentan-
do experiências de entidades gestoras de logística reversa. O seminário acontece das 14h às 
18 horas, em formato híbrido. As palestras podem ser acompanhadas presencialmente no 
Campus da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba, com vagas limitadas, ou por transmissão 
online. Inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/4-seminario-logistica-reversa.

Estudo e seminário colocam logística reversa
 em pauta na indústria do Paraná

Rota Estratégica apresenta ações para impulsionar logística reversa no setor do papel
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A P r e f e i -
tura Mu-
n i c i p a l 
d e  F e r -
n a n d e s 
P i n h e i -

ro divulgou o edital para 
realização de Concurso 
Público, sob regime es-
t a t u á r i o ,  p a r a  p r e e n -
c h e r  va g a s  e  c a d a s t r o 
de reserva. As inscrições 
estão abertas e podem  
ser feitas até às 23h59 
do dia 29 de dezembro 
de 2021, através do en-
dereço eletrônico www.
concursosfau.com.br.

A provável data para 
a  r e a l i z a ç ã o  d a  p r o va 
objetiva será no dia 20 
de fevereiro de 2022, em 
local e horário a serem 
informados no cartão de 
informação do candida-
to (disponível no dia 16 
de fevereiro  de  2022) , 
q u e  p o d e  s e r  r e t i ra d o 
p o r  m e i o  d o  e n d e r e ç o 
eletrônico www.concur-
sosfau.com.br.

Serão aceitas apenas 
as inscrições feitas via 
internet. Para efetuar a 
inscrição,  o  candidato 

OPORTUNIDADE

Fernandes Pinheiro abre inscrições 
para Concurso Público com 42 vagas
As inscrições vão do 
dia 29 de novembro 
até 29 de dezembro

deve preencher todas as 
questões do formulário 
declarando estar ciente 
de todas as exigências 
feitas no edital e reali-
zar o pagamento do bo-
leto bancário conforme 
o valor da vaga solici-
tada. No dia da prova, o 
candidato deverá levar 
c a n e t a  e s f e r o g r á f i c a 
azul ou preta e seu do-
cumento com foto.

O concurso terá um 
total de 42 vagas, sendo: 
11 de nível superior; 25 
vagas de cargo de nível 
m é d i o / t é c n i c o  e  s e i s 
vagas de cargo de nível 
fundamental .  Os  salá-
rios vão de R$ 1.100 a R$ 

16.289,24. 
Segundo edital dispo-

nibilizado pela prefei-
tura “o resultado final 
d o  C o n c u r s o  P ú b l i c o , 
após decididos todos os 
r e c u r s o s  i n t e r p o s t o s , 
s e rá  h o m o l o g a d o  p e l a 
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l 
de Fernandes Pinheiro 
e  publicado em Diário 
Oficial  do Município e 
n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i -
co www.concursosfau.
com.br em duas listas, 
e m  o r d e m  c l a s s i f i c a -
t ó r i a ,  c o m  p o n t u a ç ã o : 
u m a  l i s t a  c o n t e n d o  a 
c l a s s i f i c a ç ã o  d e  t o d o s 
o s  c a n d i d a t o s ,  o u t r a 
somente com a classi-
ficação dos candidatos 

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

inscritos  como pessoa 
com deficiência”.

CARGOS 
DISPONÍVEIS

Assistente social; ci-
rurgião dentista; enfer-
m e i r o ;  m é d i c o  c l í n i c o 
geral; professor de Edu-
cação Física; psicólogo; 
engenheiro civil;agente 
c o m u n i t á r i o  d e 
saúde;agente de comba-
te a endemias; assisten-
te administrativo;fiscal 
de tributos;  professor; 
t é c n i c o  e m  e n f e r m a -
g e m ;  t é c n i c o  e m  s a ú -
d e  b u c a l ;  a u x i l i a r  d e 
o d o n t o l o g i a ;  i n s p e t o r 
de alunos; operador de 
máquinas rodoviárias e 
motorista de veículos.P
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AMANDA BORGES

Na quarta-feira (1º), inau-
gurou no município de Pru-
dentópolis uma nova Bibliote-
ca Pública e uma Rua Coberta, 
nome popular dado à Rua 
Rui Barbosa. Ambos os proje-
tos foram pensados a partir 
de conceitos arquitetônicos 
inovadores e que permitem 
a realização de atividades ar-
tísticas, gastronômicas e cul-
turais. O secretário estadual 
da pasta Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas do 
Paraná, João Carlos Ortega, 
foi convidado a conhecer as 
obras e prestigiar a inaugu-
ração dos espaços.

A biblioteca foi projetada 
em um contêiner e conta 
com um mural estampado 
de personagens que prota-
gonizam histórias clássicas, 
como Piratas do Caribe, Tur-
ma da Mônica e Sítio do Pica-
-Pau Amarelo. Ao lado, fica 
a Rua Coberta, espaço cujo 
o intuito é realizar feiras de 
artesanato, gastronômicas e 
de produtos orgânicos. O pro-

CULTURA

Biblioteca e Rua Coberta são 
inauguradas em Prudentópolis
Evento contou 
com a presença 
do secretário João 
Carlos Ortega

jeto ainda não foi finalizado, 
faltam ainda a finalização de 
um palco para apresentações 
artísticas e um chafariz.

Os recursos para cons-
trução foram adquiridos a 
partir de uma parceria entre 
o governo do estado e a pre-
feitura. Sobre a relevância 
das obras, o secretário Or-
tega afirma “Uma obra im-
portante, que vai trazer um 
atendimento às famílias, na 
área da cultura, às escolas, a 
população vai estar presente” 
e complementa “uma obra 
moderna, inovadora, num 
modelo de construção moder-

no, que foi feito juntamente 
com a prefeitura”. 

De encontro com a opi-
nião de Ortega, o prefeito de 
Prudentópolis, Osnei Stadler, 
diz “A obra vêm bem a calhar 
com um momento em que 
Prudentópolis está crescendo. 
Muito investimento em edu-
cação, muito investimento 
em cultura, e isso vêm agre-
gar ainda mais”.

A praça escolhida para as 
construções visa proporcio-
nar um ambiente confortável 
e acolhedor aos moradores. 
Tendo isso em mente, os ban-
cos do local foram decorados 

em formato de livros, muitos 
deles escolhidos em homena-
gem a autores locais, como 
Helena Kolody, e célebres, 
como Monteiro Lobato.Além 
disso, o acervo da biblioteca 
antiga será levado à nova e 
mais títulos foram adquiri-
dos.

A secretária de Cultura do 
município, Nadir Vozivoda, 
diz que a nova biblioteca é 
“um sonho antigo”. De acordo 
com ela, o espaço em que esta-
va instalada a biblioteca mu-
nicipal anteriorera alugado, 
então, havia a necessidade de 
definir um local pertencente 

à esfera pública. Ela conta que 
essa demanda cresceu ainda 
mais nos últimos tempos, já 
que a população tem buscado 
mais a literatura. “A biblio-
teca para uma comunidade 
é de extrema importância. E 
por incrível que pareça têm 
muita gente procurando a bi-
blioteca, procurando livros”.

Os dois ambientes foram 
construídos próximos a Casa 
da Cultura, o que permite 
fácil acesso aos visitantes. A 
secretáriaexplica que o local 
foi escolhido estrategica-
mente para que interligasse 
um ponto turístico ao outro. 
De acordo com ela, a ideia é 
que os espaços inaugurados 
recentemente e a Casa da 
Cultura possam organizar 
seus funcionamentos para 
que operem de maneira in-
terligada, mesmo que em 
horários não tradicionais de 
abertura.“Esse vai ser um 
complexo cultural muito 
importante”, complementa.

“É uma obra muito 
importante e vai 
atender toda a 
população, na área 
da cultura e na 
área da educação”

JOÃO CARLOS ORTEGA

AEN

Um levantamento da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), realizado nesta quinta-
-feira (02), aponta que 344 óbi-
tos ocorreram em novembro 
em decorrência da Covid-19, 
número 94,6% menor do que 
os registros de março deste 
ano, pico até então, quando 
6.453 paranaenses faleceram 
após contraírem a doença.

Este é o quinto mês conse-
cutivo que o Paraná registra 
queda nas mortes: foram 
2.602 em julho, 1.564 em agos-
to, 1.326 em setembro, 783 em 
outubro e 344 em novembro. 
A última vez que o Estado ti-
nha registrado menos de 400 

COVID-19

Óbitos reduzem 94% desde março
Segundo a Sesa, 
287 municípios não 
registraram óbitos 
pela doença em 
novembro

óbitos em 30 dias tinha sido 
em maio de 2020 (119).

A redução também foi ob-
servada no número de casos 
confirmados. Em novembro, 
12.154 exames detectaram 
a presença do vírus Sars-
-CoV-2 no Estado, 93,7% 

abaixo dos dados de maio, 
os piores até então, com 
195.165 testes positivados. 
É o terceiro mês consecuti-
vo em número de casos de 
Covid-19 – foram 60.320 
em setembro, 28.515 em ou-
tubro e 12.154 em novembro 

– e o menor número também 
desde maio do ano passado 
(5.117).

“Não há dúvidas de que 
essas reduções estão direta-
mente ligadas com a vacina-
ção. O Paraná tem feito seu 
papel neste enfrentamento 
levando a vacina até o braço 
das pessoas e contamos com 
a colaboração da população 
para que continuem se va-
cinando e mantendo os cui-
dados”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo a Sesa, 287 muni-
cípios não registraram óbitos 
pela doença em novembro. 
O número representa quase 
73% dentre as 399 cidades 
do Estado. Destes, 199 (quase 
50%) estão há pelo menos 60 
dias sem registro de mortes.

LEITOS – Com o avanço 
da vacinação e a diminuição 
no número de casos da Co-
vid-19, a média de ocupação 
dos leitos exclusivos para 
atendimento à doença tam-

bém tem baixado. Somente 
nos leitos de UTI, a média 
diária de novembro foi a me-
nor em 19 meses no Paraná.

Segundo a Regulação 
Estadual de Leitos, nesta 
quinta-feira (2), 777 pacien-
tes estão internados em 
leitos de UTI exclusivos e 798 
em leitos de enfermaria. A 
taxa de ocupação é de 31% e 
25% respectivamente.

Pensando na retomada 
de procedimentos cirúrgicos 
eletivos e continuidade no 
atendimento de urgência e 
emergência, o Governo do 
Estado, em conjunto com 
gestores municipais e hospi-
talares, optou por desabilitar 
parte dos leitos exclusivos 
para que estas unidades 
voltem para a Rede. Desde o 
início da desativação progra-
mada em 8 de julho deste ano, 
1.230 leitos de UTI e 2.116 de 
enfermaria foram desabilita-
dos do atendimento exclusivo 
para a doença.
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199 cidades estão há dois meses sem registar óbitos pela doença

Secretário João Carlos Ortega participou da cerimônia de inauguração dos dois espaços 
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DANIELA VALENGA, COM REPORTAGEM DE 
JAQUELINE LOPES 

 O novo prédio da 
Biblioteca do Campus de Irati 
da Universidade Estadual 
de Centro Oeste (Unicentro) 
foi inaugurado na segunda-
-feira, 29 de outubro. A cons-
trução é três vezes maior do 
que o antigo espaço e reúne 
mais de 40 mil títulos. Além 
dos acadêmicos, professores 
e funcionários da instituição, 
toda a comunidade pode uti-
lizar a biblioteca.

A obra, iniciada em 2015, 
teve um investimento de R$ 
2,8 milhões, com recursos 
provenientes de uma emen-
da orçamentária federal pro-
posta pelo então deputado 
federal e atual secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística do Paraná, Sandro 
Alex, através do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação.

O novo espaço possui 
2.200 m² distribuídos em três 
pavimentos, uma infraestru-
tura três vezes maior do que 
o antigo espaço de 736 m² no 
Prédio Principal do campus. 
As novas instalações aco-
modam um acervo geral de 
mais de 40.500 títulos e mais 
de 52.700 exemplares, entre 
livros, folhetos, dissertações, 
teses e periódicos.

“A biblioteca é um es-
paço que simboliza toda a 
produção do conhecimento 
humano e se liga à riqueza 
e soberania de um país”, 
expressa Aldo Bona, atual 
Superintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
do Paraná e que já passou 
pela Unicentro como pro-
fessor, diretor do campus de 
Irati e reitor. 

Sandro Alex, considerado 
o padrinho da Unicentro por 
Aldo, pelos recursos desti-
nados à instituição, explica 
que mesmo com a facilidade 
de busca de informações 
em aparelhos eletrônicos, a 
biblioteca ainda é um espa-
ço importante no ambiente 
acadêmico. “Você tem nesse 
espaço, além de acesso ao 
conhecimento e concentra-
ção, uma oportunidade de 
ter uma boa formação para 
a vida junto aos professores 
e comunidade acadêmica”, 
defende.

Aldo conta que o desejo de 
inaugurar um novo espaço 
para a biblioteca era antigo. 
“Quando eu fui diretor no 

CONQUISTA

Unicentro inaugura novo prédio 
da biblioteca do campus de Irati
A obra teve um 
investimento de 
R$ 2,8 milhões, 
com recursos 
do deputado e 
secretário da SEIL, 
Sandro Alex

início dos anos 2000, organi-
zamos a biblioteca no espaço 
que estava até hoje, que, ape-
sar de maior do que o ante-
rior, era limitado”, recorda. 
Ele celebra a inauguração do 
novo prédio. “São três pisos 
com uma boa distribuição 
do acervo e bons espaços de 
estudo e pesquisa para os 
estudantes e professores”, 
fala.

Sandro Alex ressalta a 
importância da universida-
de para a região. “A Unicen-
tro está presente em todas 
as famílias da região, qualifi -
cando, profi ssionalizando e 
dando um futuro para quem 
passou por aqui”. O secre-
tário fala que novas obras 
estão sendo realizadas e irão 
impactar na universidade, 

como a construção do novo 
ginásio de esportes e pavi-
mentação de estradas rurais 
e urbanas, que irão melhorar 
o acesso dos estudantes até 
o campus. “Nosso objetivo é 
fortalecer a região na infra-
estrutura e na educação da 
Unicentro”, destaca.

Junior Benato, presidente 
da Associação dos Municí-
pios do Centro Sul do Paraná 
(AMCESPAR), destaca que a 
biblioteca é um espaço que 
poderá ser utilizado por toda 
a região e lembra a passagem 
bíblica que fala que o povo 
parece ou sofre por falta de 
informação e conhecimento. 
“Naquele espaço não vai so-
frer, porque lá está o conhe-
cimento e está a disposição 
da nossa região”, completa.

O Prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, também enfatiza a 
importância do novo prédio 
para toda a comunidade. 

“O espaço vai atender os 
acadêmicos e as pessoas da 
região, como as secretarias 
de educação e as escolas mu-
nicipais”, exemplifi ca. 

A coordenadora da Bi-
blioteca, Carmen Pegoraro, 
esclarece que toda comuni-
dade externa à universidade 
pode utilizar o espaço, basta 
só realizar um rápido cadas-
tro. E destaca que a abertura 
do novo espaço é resultado 
de um trabalho em conjun-
to de várias pessoas, como 
a equipe de manutenção e 
limpeza, reitoria, direção do 
campus e funcionários da 
biblioteca. “Os professores, 
acadêmicos, funcionários e 
toda comunidade vão poder 
usufruir do espaço que já está 
organizado”, conta.

A Unicentro será a pri-
meira universidade do es-
tado a retornar às aulas pre-
senciais, em janeiro de 2022. 
“Os estudantes terão um 
presente quando voltarem 
para o campus e já poderem 
usufruir da nova biblioteca 
para ampliar seus conheci-
mentos”, enfatiza Derbli. 

Inauguração contou com a presença do Sec. e deputado Sandro Alex e demais autoridades
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Espaço possui 2.200 M², distribuidos em três pavimentos
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Prefeitura Municipal de Rio Azul

Súmula

Aluga-se casa na praia de Matinhos!
Casa de alvenaria, possuí grades de segurança, gara-
gem para quatro carros, quatro quartos, dois banhei-
ros, churrasqueira interna.
Interessados em contato pelo telefone 42 99105-0149

A Ecovale está com vaga aberta para 
você que deseja trabalhar em nossa 

empresa.  
Vaga para Supervisor de serviços 
VAGA PARA O MUNICÍPIO DE 

IRATI/PR 
Requisitos:  
Agilidade; 

Boa comunicação; 
CNH categoria C; 

Experiência em direção de caminhões; 
Experiência em Liderança; 

Conhecimento intermediário ou avan-
çado em Pacote Office; 

Se interessou pela oportunidade? 
Faça seu cadastro em: jobs.solides.

com/ecovale  
 (42) 9 8418-9643

SINDICATO RURAL DE TEIXEIRA SOARES  
CNPJ. 79.319.984/0001-28 

Carta Sindical - Outorgada em 15.01.1968  
Rua XV de Novembro, 245. Teixeira Soares. Estado do Paraná. 

CEP. 84.530-000 Tele-Fax: 042 3460-1312 e-mail: sindteixeirasoares@hotmail.com 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sindicato Rural de Teixeira Soares, do Estado do Paraná, através da pessoa da Senhora Presidente, 
ao final assinado, de acordo com disposições estatutárias, CONVOCA os Associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária abaixo destacada, a ser realizada no Salão da Igreja Luterana no município de Teixeira Soares: 

- Assembleia Extraordinária: dia 10 de dezembro de 2021, às 19h00min, em Primeira Convocação e às 
19h30min, em Segunda Convocação. 

PAUTA. – 1) Leitura, Discussão e Votação da Ata anterior; 2) Proposta Orçamentária Ano 2022; 3) 
Assuntos diversos. 

 
Teixeira Soares/PR, 03 de dezembro de 2021.  

 
 
 

LISIANE ROCHA CZECH 
PRESIDENTE 

 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO ROTTA 400 LTDA torna público que irá requerer ao Instituto Àgua e Terra - IAT a Renovação da Licença Ambiental de 
Operação, para Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, situada na Avenida Vicente Machado, n° 1188, Bairro Rio 

Bonito, no Município de Irati - PR.

RECEBMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
CENTERPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - EIRELI, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Licença 
Ambiental de Operação, para Manutenção e reparação de veículos automotores de grande porte, situado na Rua Pedro Abib, 14 – Vila 

Mirotto, no Município de Rio Azul - PR.

A Prefeitura Municipal de Prudentópolis inscrita no CNPJ 77.003.424/0001-34, torna público que requereu junto ao IAT (Instituto Água 
e Terra) Autorização Ambiental, para abertura de estrada rural na localidade de Barra Bonita com 1005,00 m de extensão.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra 
aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 103/2021, do tipo 
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para o 
dia 15 de dezembro de 2021, às 08H00min, cujo objeto é o  
AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, através 
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h do dia 
03/12/2021 às 08:00h do dia 15/12/2021, início da fase 
de lances às 09hrs 00min do dia 15/12/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento 
de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no 
horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e 
https://bll.org.br/ partir do dia 02 de Dezembro de 2021.

Rio Azul, 02 de dezembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encon-
tra prorrogado a abertura do Pregão ELETRÔNICO, nº. 
100/2021, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL por item/lote, 
com data de abertura para o dia 07 de dezembro de 2021, 
às 08H00min, cujo objeto é o  REGISTRO DE PREÇO VI-
SANDO AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE DIS-
POSITIVOS MÓVEIS (TABLET)PARA AS SALAS DE AULA 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO AZUL, através 
da plataforma eletrônica BLL. O acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá até às 08;00h do dia 07/12/2021, início 
da fase de lances às 09hrs 00min do dia 07/12/2021. O Edi-
tal e demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento 
de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no 
horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e 
https://bll.org.br/ partir do dia 02 de novembro de 2021.

Rio Azul, 02 de dezembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
nº41/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e AMA-
RILDO BASEGGIO & CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Com fundamento no Artigo 65,II, “d”, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o reajuste do 
valor do item 1, do lote 104, da presente ata reajustado em 
R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos), equivalente 
a 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) do valor originário da 
Ata de Registro de Preços, passando  a vigorar R$ 17,83 
(dezessete reais e oitenta e três centavos)..

ASSINATURA: 01/12/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Maria Stella Picolli Baseggio - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

2º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE CONTRATO ADMNISTRATIVO nº146/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e IDS DESENVOLVIMENTO DE SOF-
TWARE E ASSESSORIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Embasado no índice IGPM acumulado dos 12 (doze) últimos meses, fica corrigido em R$ 
53,97 cinquenta e três reais e noventa e sete centavos); passando para R$ 653,97 (seis-
centos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) o valor contratual, embasado no 
Artigo 2º, §1º da Lei 10.192/2001, consoante determina o art. 40, inciso XI da lei 8.666/93.

ASSINATURA: 30/11/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Mauri Cesar Dengo - Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº60/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e VALE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Com fundamento no Artigo 65,II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, o objeto do presente Termo 
Aditivo é o reajuste do valor do item 1, do lote 59, da presente ata reajustado em R$ 3,14 
(tres Reais e quatorze centavos), equivalente a 13% (tres por cento) do valor originário 
da Ata de Registro de Preços, passando  a vigorar R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco 
centavos).
ASSINATURA: 01/12/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Bruno Tainan Paes Da 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. 89/2021, do tipo 
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 10 de dezembro de 2021, 
às 15H00min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURAS 
E PARCELADAS DE FORMULAS INFANTIS, DIETAS E SUPLEMENTOS, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a 
partir das 08:30h do dia 03/12/2021 às 08;00h do dia 20/12/2021, início da fase de lances 
às 9hrs 00min do dia 10/12/2021. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis 
na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à 
Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos 
endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 03 
de dezembro de 2021.

Rio Azul, 02 de Dezembro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 96/2021 – 
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ENXADA ROTATIVA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME
CNPJ.: 33.113.700/0001-41
Rio Azul, 30 de novembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0250/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME
CNPJ.: 33.113.700/0001-41
VALOR: R$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 30/11/2021 à 29/11/2022.
ASSINATURA:  30/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOSÉ EDSON BLASZCZYK
Representante
 

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 94/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇOES 
FUTURAS E PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS PARA 
OTIMIZAÇÃO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS 
GRAMADOS MUNICIPAIS, E CORTE DE GRAMAS NAS 
PRAÇAS E PARQUES MUNICIPAIS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM E 
CIA LTDA
CNPJ.: 32.709.219/0001-50
Rio Azul, 30 de novembro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0251/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM E 
CIA LTDA
CNPJ.: 32.709.219/0001-50
VALOR: R$ 34.380,00 (Trinta e Quatro Mil, Trezentos e 
Oitenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
30/11/2021 à 29/11/2022.
ASSINATURA:  30/11/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MILLENA DA ROCHA PROVIM
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 96/2021 –  
OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ENXADA ROTATIVA 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
FAVORECIDO: JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME 
CNPJ.: 33.113.700/0001-41 
Rio Azul, 30 de novembro de 2021. 
(a) LEANDRO JASINSKI  
Prefeito Municipal 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0250/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME 
CNPJ.: 33.113.700/0001-41 
VALOR: R$ 29.500,00 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 30/11/2021 à 29/11/2022. 
ASSINATURA:  30/11/2021 
FORO: Comarca de Rebouças. 
(a)LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
(a)JOSÉ EDSON BLASZCZYK 
Representante 

ITENS 
Lote Item Código 

do 
produto/s
erviço 

Descriçã
o do 
produto/s
erviço 

Marca do 
produto 

Unida
de de 
medid
a 

Quantida
de 

Preço 
unitário 

Preço total 

LOTE: 
001 - 
Lote 
001 

1 61917 ENXADA 
ROTATI
VA 
ENCANT
ADEIRA, 
LARGUR
A DE 
CORTE 
DE 1,30 
METRO
S 
 
LARGUR
A DO 
CANTEI
RO 1,10 
METRO
S  

LAVRAL
E 

UN 1,00 29.500,0
0 

29.500,00 

 
TOTAL 

 
29.500,00 

 

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 94/2021 –  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇOES FUTURAS E PARCELADAS DE 
EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS 
GRAMADOS MUNICIPAIS, E CORTE DE GRAMAS NAS PRAÇAS E PARQUES 
MUNICIPAIS 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
FAVORECIDO: COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM E CIA LTDA 
CNPJ.: 32.709.219/0001-50 
Rio Azul, 30 de novembro de 2021. 
(a) LEANDRO JASINSKI  
Prefeito Municipal 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0251/2021 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM E CIA LTDA 
CNPJ.: 32.709.219/0001-50 
VALOR: R$ 34.380,00 (Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 30/11/2021 à 29/11/2022. 
ASSINATURA:  30/11/2021 
FORO: Comarca de Rebouças. 
(a)LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
(a)MILLENA DA ROCHA PROVIM 
Representante 
ITENS 
Lote Item Código  Descrição do produto/serviço Marca do 

produto 
Unidade  Quantidade Preço 

unitário 
Preço total 

LOTE: 001 
- Trator 
cortador de 
grama 

1 61869 Trator cortador de grama 
Trator cortador de grama, 
com as seguintes 
características mínimas: - 
Potência: 15 hp ou superior; 
 
- Volume do tanque de 
combustível: 5,7 litros ou 
superior; 
 
- Tipo de combustível: 
Gasolina; 
 
- Deslocamento do cilindro: 
452 cm³ ou superior; 
 
- Transmissão hidrostática ou 
superior; 
 
- Tipo de direção: Ergonomic 
- soft grip ou superior; 
 
- Com filtro de óleo; 
 

HUSQVAR
NA TS138 

UN 2,00 17.190,00 34.380,00 
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DANIELA VALENGA, COM REPORTAGEM DE 
JAQUELINE LOPES 

A Associação dos Municí-
pios do Centro Sul do Paraná 
(AMCESPAR) recebeu, no dia 
30 de novembro, o Secretário 
da Superintendência Geral de 
Diálogo e Interação Social do 
Governo do Estado, Mauro Ro-
ckenbach, para discutir proje-
tos para as cidades. Prefeitos 
de nove dos dez municípios 
participantes da Amcespar 
estavam presentes. 

Durante a conversa, o se-
cretário entendeu quais são 
as demandas e necessidades 
dos municípios da região. De 
acordo com o presidente da 
Amcespar e prefeito de Iná-
cio Martins, Júnior Benato, 
a pauta mais importante do 
momento é a moradia. “Ha-
bitação é de interesse social e 
já existem recursos previstos 
para isso”, afirma. 

A equipe do governador do 
estado está visitando todas as 
regiões e conversando com 
as Associações de municípios 
para explicar sobre o novo 

HABITAÇÃO

Superintente Mauro apresenta projetos 
para municípios da AMCESPAR
Projeto prevê 
acesso facilitado à 
moradia em cidades 
paranaenses

modelo de produção de mo-
radia popular. “Procuramos 
atender a alta demanda que 
temos através do sistema de 
autogestão”, explica Rocken-
bach. 

O novo modelo a ser im-
plantado é a partir do finan-
ciamento do Fundo Estadual 
de Habitação e Interesse So-
cial, ligado diretamente aos 
fundos municipais. Segundo 
o secretário, é um modelo 
de autogestão, a partir de 
cooperativas e associações 
de habitação. “Teremos casas 
boas, maiores, muito bem 
construídas e sem corrupção, 
porque a entidade participa 
do processo junto com o poder 

público”, ressalta.
Para a implementação do 

projeto, as cidades precisarão 
instituir o Conselho Municipal 
de Habitação de Interesse So-
cial e aprovar a lei nas Câma-
ras Municipais sobre o Fundo 
de Desenvolvimento Social 
para Habitação. “Teorica-
mente, todas as cidades estão 
habilitadas para receber o 
projeto”, afirma o Secretário. 

Contudo, o Governo do 
Estado priorizará aqueles 
municípios que têm um de-
senvolvimento menor. Além 
disso, os reflexos trazidos 
pela pandemia de covid-19 
para as cidades paranaenses 
também será avaliado na 

hora de colocar em prática o 
projeto. “Temos que ter cons-
ciência e ter essa retomada 
firme, produzindo moradia 
para quem precisa”, comenta 
Rockenbach. 

Para o presidente da 
Amcespar esse projeto coin-
cide com as necessidades 
dos pequenos municípios. 
“Muitos não são de grande 
poder aquisitivo ou não têm os 
próprios projetos de desenvol-
vimento, por isso precisam de 
ajuda”, afirma. “É a parceria 
do estado em benefício aos 
munícipes na área social, tan-
to no perímetro urbano, como 
no rural”, ressalta. 

Outro projeto apresentado 

por Rockenbach é o apoio à 
agricultura familiar. O se-
cretário destaca que hoje 
quem alimenta o Brasil são 
esses produtores e é preciso 
gerar oportunidades para que 
eles permaneçam no campo. 
“Uma série de dificuldades, 
como falta de perspectiva e 
custo de insumos, faz com que 
as gerações jovens deixem a 
produção agrícola, algumas 
vezes contra a vontade deles, e 
eles não conseguem emprego 
nos centros urbanos”, conta. 
O projeto desenvolvido pela 
Superintendência está focado 
justamente em fixar as novas 
gerações no campo. 

Além deles, a Superin-
tendência também trabalha 
em um projeto de Economia 
Solidária. “Vivemos um pe-
ríodo difícil no Brasil, com a 
queda de empregos, e nesse 
contexto muitas vezes a for-
ma de sobrevivência não é o 
emprego formal com carteira 
assinada”, lembra Rockenba-
ch. A Economia Solidária é um 
sistema de produção e venda 
que integra diretamente em 
uma rede quem produz e 
quem vende. “A Economia 
Solidária supre as demandas 
dos produtores, movimen-
tando valores significativos 
para as famílias”, completa o 
secretário.

AMANDA BORGES, COM REPORTAGEM DE 
JAQUELINE LOPES

A prefeitura de Inácio 
Martins tem investindo em 
iniciativas que apoiam os 
moradores da área rural do 
município. O projeto“Porteira 
Adentro”é um exemplo disso. 
Nele, a prefeitura disponibili-
za uma escavadeira hidráuli-
ca e um funcionário capaci-
tado para operar a máquina 
aos agricultores. Há também 
uma facilitação na compra 
do calcário, já que prefeitura 
propicia ao agricultor a possi-
bilidade de uma redução con-
siderável no valor do material.

De acordo com o prefei-
to de Inácio Martins, Júnior 
Benato, os dois projetos cola-
boram muito com os agricul-
tores do município. O envio 
da escavadeira, por exemplo, é 
gratuito e seu uso fica a crité-
rio do beneficiado, desde que 
a máquina não ultrapasse 8h 
dentro da propriedade. 

O agricultor Rosalino 
Dama compartilha que para 
ele o uso da escavadeira ser-
viu para fazer um açude, dois 

INICIATIVA

Mais de 350 agricultores são beneficiados 
por projetos rurais em Inácio Martins 
Iniciativas partem 
da prefeitura 
do município 
e favorecem 
agricultores

poços e uma fossa. Dama diz 
que o açude, em especial, foi 
um projeto que trouxe mui-
tos benefícios. “Era muito 
sonhado ter aquele açude, 
para gente ter mais água na 
propriedade”.

A falta de água também 
era um problema enfrentado 
por Adilson Antônio Schons. 
Ao receber a vinda do maqui-
nário do Porteira Adentro, ele 
pôde cavar um novo reserva-
tório que terá como finalidade 
a irrigação das plantações. 
Adilson tira sustento da agri-
cultura e toda sua plantação 
é feita a base de produtos 
orgânicos, sem a utilização 
de nenhum tipo de defensivo 
agrícola. “Quando dava uma 
estiagem forte faltava água, 
agora, creio que não vá faltar 

mais”, disse. 
Já na facilitação de acesso 

ao calcário, a maior vanta-
gem para os agricultores é a 
redução no valor pago pelo 
minério. Junior explica que é 
possível baratear o processo, 
pois a prefeitura realiza o 
frete entre o local de coleta, 
que fica em Ponta Grossa, e a 
propriedade do comprador, 
sem custo adicional. Por conta 
disso, passa a equivaler 1/3 do 
custo inicial do produto.

Edílio Armani foi um dos 
beneficiados pelos dois pro-
jetos. De acordo com ele, o 
calcário foi depositado em um 
espaço que dedica à lavoura. 
“Acho que foi muito aprovei-
tado o calcário que eles man-
daram”, relata. Com relação 
ao Porteira Adentro, Armani 

diz que o maquinário teve 
como utilidade recuperar dois 
tanques e cavar um novo. “Os 
operadores são muito bons e 
as máquinas potentes, fiquei 
muito agradecido”.

O Diretor do Departamen-
to de Meio Ambiente e respon-
sável pelo programa Portei-
ra Adentro, Marcos Aurélio 
Nunes Pereira, explica que 
existem exigências para par-

ticipar do projeto. De acordo 
com o diretor, é necessário ter 
vínculo com alguma associa-
ção local, participar do CAD/
PRO (Cadastro de Produtores 
Rurais) e ter certidão nega-
tiva. As obras que podem ser 
desenvolvidas pelo projeto 
são poços, bebedouros, açu-
des, terraplanagem, aterros, 
interferências em bueiros e 
pontes. Atualmente, mais de 
350 agricultores são atendi-
dos pelo projeto e há uma lista 
de espera de 150 nomes.

Já o programa de acesso 
ao calcário tem como objetivo 
realizar a melhoria e correção 
do solo. Para inscrição, os 
requisitos nesse programa se 
limitam a ter ADAP (Declara-
ção de Aptidão ao Pronaf) e 
CAD/PRO. O teto para compra 
é de 14 toneladas de calcário 
por agricultor e o transporte 
é feito mediante pagamento 
adiantado. De acordo com 
Marcos, foram entregues 
mais de 150 viagens de calcá-
rio no último ano aos agricul-
tores da região.
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Prefeito da AMCESPAR participando do evento com o secretário Mauro Rockenbach
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Maquinário realiza cavas e pode permanecer na propriedade dos agricultores por até 8 horas 
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Dezembro iniciou com a chegada de 
mais um aniversário para o querido 

iratiense José Maria Gracia Araújo, po-
pularmente conhecido como Zeca. No 
dia 1º ele completou 81 anos. Desses, 
muitos ele dedica a história e cultura 
de Irati. Escritor, conhecedor da arte e 

comunicação, querido por todos, ele re-
cebe os cumprimentos pela passagem 

do seu aniversário. Parabéns!!!
Na foto, ele e seu amigo Alfredo Van 

Der Neut

Já estamos em clima de verão, e o pequeno Samuel 
já está se refrescando com sua frutinha preferida. 

Ele brincou, deu gargalhadas e fez muita bagunça. A 
tarde no Parque Aquático foi muito divertida e ren-

deu lindas fotos para os papais Julio e Diandra guar-
darem de recordação. Registro de Denise Moletta.

A simpli-
cidade e a 
pureza no 
sorriso de 
uma crian-
ça. A doce 
Helloá se di-
vertiu muito 
em seu 
ensaio de 
um aninho, 
risadas não 
faltaram. 
Filha de João 
Carlos e Jeni-
fer. Fotógra-
fa Denise 
Moletta.

Comprovando que a idade só faz bem, a belís-
sima Jaqueline Abilio comemora a passagem 

de mais um aniversário na segunda-feira (06). 
Que estes próximos 365 dias lhe tragam sonhos 

realizados, alegrias e muito amor. 
Feliz aniversário!!!

Nesta sexta-feira (03), a querida Gislaine Flaviane 
Fusverk recebe as felicitações de seu esposo Fábio 
Souza e de seus filhos, Gustavo e Vinícius, pela 

chegada de mais um aniversário. Que este novo ci-
clo seja cheio de boas surpresas, sonhos realizados 
e muita paz. Que você continue sempre esta mãe 
dedicada, professora exemplar e empresária de 

sucesso, é o que desejam com carinho as pessoas 
que lhe querem bem. Feliz aniversário!

Na noite de quarta-feira (1º), aconteceu a cerimônia de consolidação da parceria entre a Uni-
Guiracá Centro Universitário e a Faculdade São Vicente, pioneira em Irati. Esta união inovadora 

vai acrescentar à educação de Irati e trará acadêmicos de outros municípios. Novos cursos de 
graduação serão ofertados e a qualidade de quase duas décadas da UniGuairacá certamente será 

mantida. 

Um novo conceito em cuidados capilares! 
Inaugura dia 11 em Irati o Instituto Gemini, 
especializado em alisamento, progressiva e 

selagem. Profissionais capacitados para bem 
lhe atender, espaço amplo e aconchegante. As 
proprietárias Adriane Schweigert e Daniela 
Lanzarin convidam a todos para conhecer o 

espaço. Sucesso!!!


