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EM PRUDENTÓPOLIS

Comunidade sai às ruas em 
solidariedade ao povo ucraniano 

Devido aos ataques da Rússia na 
Ucrânia, que iniciaram na madrugada 
desta quinta-feira (24), a comunidade 
de Prudentópolis, que tem a maior des-
cendência de ucranianos no Brasil, saiu 
às ruas e fez uma manifestação contra a 
invasão na praça que leva o nome do país. 
Líderes políticos e membros das comuni-
dades também prestaram solidariedade. 
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Mercado de gestão de dados 
brasileiro: perspectiva de

 expansão em 2022 
Os bons resultados que obtivemos no mercado de gestão 

de dados obtidos em 2021, nos faz acreditar que a perspec-
tiva para 2022 é de continuidade desse cenário favorável. 
Esses bons ventos se deveram, em parte, às condições 
excepcionais relacionadas à pandemia de Covid-19, que 
obrigou as empresas a dedicar grande esforço na digita-
lização de seus principais processos, esforço esse por sua 
vez, associado ao forte crescimento do consumo remoto, o 
qual tem induzido mais empresas a desenvolver e expan-
dir seus canais digitais para vender e se relacionar com 
consumidores.

Mesmo diante das incertezas sobre a evolução da pande-
mia e de seus impactos sobre a economia, a percepção é que 
esse cenário de expansão do consumo remoto continuará 
se fortalecendo e a chave para o sucesso nesse trajeto pres-
supõe um esforço cada vez maior das empresas no engaja-
mento e comunicação com os consumidores, tornando-se 
vital para elas o maior uso de dados, como fonte para me-
lhor compreender esses consumidores e, assim, melhorar 
a precisão das mensagens e das ofertas endereçadas.

 Associada a esse cenário, observa-se uma tendência de 
avanço na maturidade das empresas em relação ao grau de 
importância concedido quanto à organização, padroniza-
ção, higienização e enriquecimento para o adequado uso 
dos seus dados, o que exacerbou a demanda por melhores 
modelos e ferramentas para a governança e qualidade de 
dados cadastrais, sejam de clientes, fornecedores, parcei-
ros, colaboradores, produtos, materiais e ativos, dentre 
outros.

 Outras oportunidades no horizonte como propulsoras 
de maior demanda para projetos de integração de dados, 
estão relacionadas ações relacionadas ao ambiente regu-
latório de determinados segmentos. Um exemplo é o Open 
Banking, implantado pelo Banco Central para determinar 
as bases de compartilhamento de informações de dados 
cadastrais pelo sistema bancário, sempre com a devida au-
torização dos clientes. Dando continuidade a esse processo, 
em 2022 está se iniciando as ações para o Open Finance, 
com o uso do mesmo expediente relacionado ao intercâm-
bio de dados cadastrais de clientes entre empresas de outros 
segmentos do sistema financeiro e de seguros, com vista a 
garantir maior competitividade ao setor e maior benefícios 
aos clientes.

 Como empresa fornecedora de serviços e ferramentas 
associadas ao aperfeiçoamento da governança e qualida-
de de dados e que deseja ganhar espaço nesse mercado, 
apostamos em prover cada vez mais soluções end to end 
aos nossos clientes, reforçando nossa capacidade de se 
responsabilizar por uma maior parcela dos processos re-
lacionados à gestão dos dados. Para tanto, nosso portfólio 
passou a incluir, desde o desenho, à implantação, à susten-
tação da solução implantada e, mais além, acrescentando 
uma gama de recursos para gerar insights que apoiem 
maior crescimento e rentabilidade dos negócios, a partir 
dos dados assim qualificados.

 Prova desse acerto em nossa estratégia é o como a Asses-
so gerou frutos no terreno fértil desse mercado. A empresa 
terminou o ano com reconhecimento internacional, ao ser 
enquadrada como “Rising Star” pela ISG Provider Lens™ 
Analytics Services 2021 Brazil, dada a extensão e qualidade 
do seu portfólio de serviços e metodologia associados ao 
que se convenciona chamar de Data Lifecycle Management 
Services. 

Ciente de que essa demanda não se resume ao Brasil, a 
Assesso iniciou um ciclo de expansão para além das frontei-
ras do país, com parcerias estratégicas na América Latina e 
América do Norte, para levar gestão de dados forma segura 
às empresas de outros países. O forte investimento na adap-
tação da plataforma DataCare® às peculiaridades e restri-
ções existentes em cada país é um passo tomado de forma 
segura, pela análise cuidadosa de como são promissoras as 
perspectivas para o mercado de gerenciamento de dados.

 
ANDRÉ FRANÇA CARDOSO É CEO DA ASSESSO, PROVEDORA DE SOFTWARE E CONSULTORIA 

PARA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E QUALIDADE DE DADOS, QUE ATENDE EMPRESAS COMO NATURA, 
GOL, SANTANDER E HONDA

Nesta quinta-feira (24), a Rússia decidiu 
atacar a Ucrânia, após quatro meses de crise 
com o Ocidente. Isso acirrou a mais grave 
crise militar na Europa desde a Segunda 
Guerra Mundial, que terminou em 1945. A 
notícia tomou conta dos noticiários e das 
redes sociais. E a região se manifestou sobre 
esse acontecimento, pois é um momento de 
tristeza, tensão e solidariedade. 

A descendência ucraniana é grande na 
região. Prudentópolis, por exemplo, é conhe-
cida pela quantidade de descendentes e por 
cultivar as tradições. O município tem cerca 
de 75% da população ucraniana,  tendo a 
maior comunidade de ucranianos do Brasil, 
de acordo com a prefeitura. O município 
também tem como língua co-oficial a ucra-
niana. Em 2019, se tornou uma cidade-irmã 
de Ternópil, da Ucrânia, e tem um elo forte 
com o todo o país. 

Para mostrar a solidariedade com a 
Ucrânia, o prefeito Osnei Stadler enviou um 
ofício para o prefeito de Ternópil, Serhij Na-
dal, lamentando o ocorrido. “Prudentópolis 
segue com as portas e com o coração aberto 
ao povo ucraniano como o fez há mais de 
cem anos, quando recebeu os primeiros imi-
grantes que aqui construíram sua história e 
influenciaram diretamente no modo de vida 
de nossa terra”, diz em uma parte da nota. 
Também, a comunidade se uniu e fez uma 
manifestação na praça Ucrânia/Museu do 
Milênio, em que rezaram e cantaram músi-
cas em solidariedade ao país. Este momento 
de união e manifestação  é a capa do jornal 
desta semana. 

Mas essa guerra que acontece no país deve 
atingir o mundo todo. Segundo o jornal Folha 
de São Paulo, os impactos afetam a economia 
e Brasil não será diferente. O petróleo superou 
U$ 100, é a primeira vez em sete anos que isso 
acontece, o valor está mais alto, assim como 
do gás. Além disso, a Rússia é um dos grandes 
produtores do ramo, e o conflito afeta o merca-
do. O preço do milho pode subir, pois a Ucrânia 
vende 17% do produto no mercado mundial. 
E os dois países em guerra exportam 30% do 
trigo comprado pelo resto do planeta. Outro 
impacto que atinge o mundo inteiro é o valor 
do dólar, que, logo após o anuncio do ataque, 
subiu 0,5% em relação a moedas de parceiros. 
Também, com a energia e o dólar em alta, isso 
pressiona a inflação. 

Este é o primeiro dia de guerra e ainda não 
se sabe como serão os próximos. Mas pelo que 
já vimos em outras muitas vidas serão ceifadas 
neste conflito. O momento é de tensão em todo 
o mundo. Ucranianos fogem de suas casas a 
procura de refugio em outro país. Os líderes 
mundiais estão se manifestando sobre o as-
sunto e ainda faltam alguns se posicionarem. 
Vamos sentir daqui dias, ou meses, o impacto 
dessa guerra. Porém o que mais será mais 
doloroso é a perda daqueles que vão lutar por 
uma briga que não é deles, ou estão em locais 
bombardeados. 

Ainda estamos em uma pandemia e muitas 
vidas foram perdidas para o vírus, agora tere-
mos mais um momento de sofrimento e dor 
por causa de uma guerra. É o momento de se 
agarrar naquilo que mais lhe traz paz e pedir a 
proteção para que tudo isso acabe logo. 
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"4"
Possíveis candidatos 
a deputado estadual

na região da 
AMCESPAR

NILTON PABIS 

Com a proximidade 
das eleições estaduais, 
as conversações sobre as 
candidaturas a cargos 
como deputado estadual 
e federal estão se acele-
rando. 

Mas ainda é a jane-
la partidária que será o 
divisor de águas neste 
sentido, principalmente 
para deputados eleitos 
e que precisam mudar 
de legenda. Na região da 
Amcespar, até o momen-
to, quatro nomes poderão 
ser candidatos, ou estão 
colocando os seus nomes 
à disposição dos partidos 
para disputar as eleições 
estaduais.  Outros dois 
nomes devem disputar a 
vaga de deputado federal. 
Dos quatro, três dizem ser 
da base de Ratinho Junior.

O grupo político for-
mado ao redor de Felipe 
Lucas, nome mais votado 
para deputado estadual 
nas últimas eleições em 
Irati, pretende novamen-
te lançar candidato neste 
ano. Organizado na região 
Centro-Sul, ao redor de 
três partidos e com forte 
ligação ao governador, 
o grupo está realizando 
reuniões e pesquisas em 
Irati  e  nas cidades da 
região para a consolida-
ção de um nome. Embora 
dentro do grupo se dis-
cuta a possibilidade de 
lançar um candidato até 
de outra cidade buscan-
do alguma dobrada, hoje, 
o mais adiantado para 
concorrer seria o nome do 
ex-vereador Rafael Felipe 
Lucas, controlador geral 
do Paranacidade e que 
trabalha na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
do Estado.

Rafael diz que “a mi-
nha vontade de disputar 
é diferente das demais”. 
Não tem a intenção de 
ser balão de ensaio para 

ELEIÇÕES

Amcespar poderá ter até quatro 
candidatos a deputado estadual

a eleição de prefeito, mas, 
sim, de aproveitar a rede 
de política criada por seu 
pai Felipe Lucas na região, 
já que o grupo tem como 
aliados cabos eleitorais, 
vereadores e até prefeito 
na região.

Segundo Lucas, “a can-
didatura faria parte da es-
tratégia de Ratinho Junior 

Com exceção de 
Ronaldão, todos 
estão na base de 
Ratinho Junior, 
mas nem todos são 
próximos

de lançar candidato em 
todas as microrregiões do 
Paraná”.

O MDB foi um dos pri-
meiros a anunciar nomes 
para concorrer ao pleito 
após reunião do partido 
em Curitiba, que aconte-
ceu no início do mês de 
fevereiro. Ficou definido 
que o advogado Josué Hil-
gemberg coloca seu nome 
como pré-candidato a 
uma vaga na Câmara dos 
Deputados (deputado fe-
deral), o médico Eduardo 
Bento será pré-candidato 
a deputado estadual pelo 
partido. Para o advogado, 
a  região,  embora bem 
representada, precisa de 
alguém daqui, que conhe-
ça os problemas locais e 
as demandas, buscando 
em Brasília recursos para 
transformar a realidade. 

“Nossa região pre cisa 
de mais atenção e vou 
ser candidato buscando 
transformar a nossa re-
gião e torná-la referência 
no estado destacando, 
principalmente, as suas 
potencialidades”, disse. 

Por outro lado, o PSC 
de Irati também terá can-
didatos. Embora não haja 
um alinhamento com o 
partido no município, 
através da executiva es-
tadual foi garantido o 
posicionamento de ter 
pré-candidatos pela le-
genda na região. O empre-
sário e novato na política, 
Agnaldo Menon, afirmou 
que é pré-candidato a 
deputado estadual pela si-
gla. Um dos proprietários 
do restaurante Italiano 
diz que a sua vontade de 
disputar a eleição veio 
para implantar políticas 
públicas sérias e aumen-
tar a representatividade 
e comprometimento re-
gional. “Todas as nossas 
empresas estão aqui e 
por conhecer a realidade 
da região, quero buscar 
o desenvolvimento e me-
lhorar a qualidade de vida 
da população”, comenta 
Menon. 

Outro pré-candidato 
é Nelson Antunes, o Nel-
s i n h o .  E m p r e s á r i o  d o 
comércio e funcionário 
público aposentado, já 

foi candidato em outras 
ocasiões a deputado e 
também a prefeito de 
Irati. Agora, deve bus-
car uma vaga no Con-
gresso Nacional  pelo 
PSC, fazendo dobrada 
com Agnaldo. Nelsinho 
fundamenta sua pré-
-candidatura dizendo 
que não pode ficar de 
braços cruzados diante 
do atraso e falta de in-
vestimentos que nossa 
região atravessa.  

O vereador José Ronal-
do Ferreira, o Ronaldão, 
já foi candidato a depu-
tado e também a prefei-
to, mas sem sucesso. Ele 

afirma que deve disputar 
cadeira na Assembleia pelo 
PSDB. Ronaldão afirma fa-
zer dobrada na região com 
o ex-governador Beto Ri-
cha, que é pré-candidato a 
deputado federal, também 
pelo PSDB.

Saindo da Amcespar, 
mas ainda na região, temos 
o nome do ex-deputado 
Emerson Bacil, que se ele-
geu pelo extinto PSL. Ele 
perdeu o mandato com a 
cassação de Francischini 
e,  agora, está no União 
Brasil,  mas não sabe se 
permanece até a eleição, 
segundo sua assessoria. 
Bacil deve disputar uma 
vaga na ALEP.

Rafael Lucas                                 Ronaldão                                      Eduardo Bento                           Agnaldo Menon

Nelsinho                                     Josué Hilgemberg
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Theodoro Cichewicz
Algumas memórias 
do político e 
comerciante 
Theodoro Cichewicz

LUIZA NELMA FILLUS 

Theodoro Cichewicz, nas-
cido em 1871, de descendên-
cia polonesa, fi lho de Mathias 
e Maria Cichewicz, casou-se 
com Antonia Miedzinska, 
fi lha de Estanislau e Antonia 
Miedzinska, aos 11 de outubro 
de 1913, em Irati.

Iniciou seu comércio em 
1920, e, em 1927, transferiu-
-se para um casarão cons-
truído em 1913, pelo alemão 
Franz Walter. Infelizmente, 
a belíssima construção foi 
demolida, mas restaram as 
fotos em livros e revistas de 
Irati, que encantam até hoje 
pela arquitetura suntuosa. 
Localizava-se aproximada-
mente a duas quadras abaixo 
da Estação Ferroviária de 
Irati. 

No livro Os Poloneses no 
Brasil - Subsídios para o pro-
blema da colonização polone-
sa no Brasil, editado em 2005, 
de autoria do Cônsul Polonês 
no Brasil, senhor Kazimierz 
Gluchowski, que visitou Irati 
nos anos 20, assim se ma-
nifesta em relação ao nosso 
biografado:

 O comércio é represen-
tado principalmente na vila 
(Irati) e bastante seriamente. 
A loja de Teodoro Cichewicz é 
também imponente loja po-
lonesa fora de Curitiba. Essa 
fi rma é muito séria em todos 
os aspectos. p. 75

Também, o professor José 
Maria Orreda, na Revista Irati, 
teu nome é Economia, 2007, 
faz a seguinte afi rmação: 

Casa Progresso do Capitão 
Theodoro Cichewicz está en-
tre as grandes casas comer-
ciais do Paraná. p. 53

Também encontramos no 
Jornal Espalha Brasa, editado 
em Irati, 14 de novembro de 
1927, a seguinte propaganda 
desse estabelecimento co-
mercial nos seguintes termos: 

Casa Progresso de Theo-
doro Cichewicz avisa a sua 
muito numerosa e distinta 
clientela que já está instalada 
defi nitivamente no seu novo 

prédio, com todos os artigos 
de seu comércio, como an-
teriormente: Especialidade: 
Ferramentas, louças, tintas, 
óleos, armas e munições. 
Secção de tecidos, armari-
nho, roupas feitas, chapéus, 
perfumes e caçados.  Grande 
armazém de Secos e molha-
dos em geral. p.16

Encontramos, hoje, 20 de 
fevereiro de 2022, com uma 
moradora de Irati, que guarda 
com enorme carinho, jogos de 
chá e café de porcelanas, jar-
ros de cristais e jogos de chá 
e café de prata, todos de um 
requinte ímpar, que foram 
adquiridos na Casa Progresso. 

No Jornal Central, sem 
data, que circulou em Irati, 
trazia propaganda da Casa 
Progresso, nos seguintes ter-
mos:

Acaba de receber tecidos 
fi nos para verão. Como tam-
bém, receberá durante o mês 
corrente, muitas novidades 
em tecidos e artigos da moda. 
Avisa também aos amantes 
de football que receberá to-

dos os artigos referentes esse 
sport.

A Casa Progresso, nos anos 
40, foi adquirida pela família 
de Waldemar Pohl.

Na vida política, Theodo-
ro Cichewicz foi camarista, 
como eram denominados os 
vereadores da época, eleito 
por três vezes, ou seja, em 
1916, em 1920, em 1926 a 
1930, sendo Presidente da 
Câmara de 1928 a 1930.

De acordo com o livro Irati 
100 anos dos autores Chico 
Guil, Audrey Lilia Souza Farah 
e Silvio José Phillipi, encontra-
mos a respeito de Theodoro 
Cichewiz:

Membro do Partido Repu-
blicano Paranaense, Teodoro 
Cichewicz elegeu-se camaris-
ta em 1916, mas seu mandato 
foi cassado no ano seguinte. 
Havia indícios de que ele fazia 
parte da reserva do exército 
prussiano. Retornou à Câma-
ra em 1928. p. 45.

Também na ata nº 5 da 3ª 
reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Irati de 14 de 

julho de 1929, cujo presidente 
era Teodoro Cichevicz, foi de-
cretado e aprovado o projeto 
de Lei nº 93, que sanciona:

artigo1: Fica autorizado 
o Poder Executivo a adquirir 
a área de terreno necessária 
para uma praça a ser feita em 
frente à Igreja Matriz.

artigo 2: As despesas deve-
rão correr por conta da verba 
de Obras Públicas.

Os vereadores da época 
eram: Teodoro Cichewicz, 
Alcides Boese, Abib Mansur, 
João de Mattos Pessoa e Luiz 
da Silva Zelenski. p. 153 (ver-
so)

Esclarecemos que se refe-
re à Praça da Bandeira, que foi 
inaugurada em 25 de agosto 
de 1941.

Em 02 de dezembro de 
1960, o prefeito municipal de 
Irati, Edgard Andrade Gomes, 
sancionou a lei 237, que deno-
mina a travessa que partindo 
da Rua 15 de Novembro, ao 
lado do Hospital São Vicente 
de Paulo, até a Rua 15 de Julho 
e seu prolongamento, com o 
nome de Theodoro Cichewicz.

Sua esposa veio a falecer 
em 25 de abril de 1941, e Te-
odoro Cichewicz faleceu em 
20 de abril de 1945.
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Theodoro Cichewicz e sua esposa Antonia Cichewicz com seus fi lhos

Casa Progresso, uma das maiores lojas do Paraná.  Ficou para sempre na memória dos iratienses

Primeira Casa Progresso, arquitetura simples, em Irati

Porcelanas e cristais adquiridos na Casa Progresso. Foto de 2022
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AMANDA BORGES

Na terça-feira (22), em 
primeira votação, a Câma-
ra de Vereadores de Irati 
aprovou a liberação de verba 
para a criação de duas novas 
secretarias para o município: 
Habitação e Defesa Animal. 
Ambas receberão o valor 
inicial de R$ 336 mil para 
investimentos e Jorge Derbli, 
prefeito da cidade, ainda está 
avaliando os possíveis nomes 
que fi carão à frente das novas 
Secretarias.

De acordo com Derbli, o 
motivo por trás da reorgani-
zação administrativa provém 
da dificuldade financeira 
em destinar fundos especi-
ficamente para essas duas 
esferas. Ele explica que a 
gestão está preocupada com 
os problemas destes setores, 
mas que faltavam recursos 
para desenvolver as soluções 
para essas questões. “Foi ne-

MUDANÇAS

Derbli cria Secretarias de“Defesa 
Animal” e “Habitação” para Irati
Mudanças entrarão 
em vigor em breve e 
nomes para assumir 
a responsabilidade 
estão sendo 
analisados

cessário a criação de algumas 
Secretarias para a gente ter 
uma linha de fi nanciamento, 
de recursos, através do Go-
verno do Estado e do Governo 
Federal”.

Com relação a Secretaria 
de Habitação, anteriormente 
a pasta era vinculada à Se-
cretaria de Planejamento e 
Coordenação. “Nós temos em 
Irati hoje, aproximadamente, 
4.000 lotes a venda, e nós 
temos, aproximadamente,  

4.000 famílias precisando de 
casas para morar. Só que são 
famílias de poder aquisitivo 
baixo, que não conseguem 
nem comprar esses lotes, 
quem dirá fazer uma casa”, 
explica Derbli. Ainda, por 
meio da Secretaria de Habita-
ção, a Prefeitura tem o objeti-
vo de viabilizar e impulsionar 
os projetos sociais de constru-
ção de casas populares. “Nós 
já temos um projeto de R$ 3 
milhões e iremos construir 

100 casas, pelo fi nanciamen-
to da Caixa”.

A respeito da Secretaria 
de Defesa Animal, Jorge ex-
plica que a ideia é que o fu-
turo secretário ou secretária 
atue juntamente com a ONG 
Amigo Bicho. Atualmente, 
a ONG abriga cerca de 150 
cachorros em um local im-
provisado, essa situação de-
verá mudar em breve. Derbli 
autorizou a doação de um 
terreno municipal para ONG 

e se comprometeu com a 
disponibilização de recursos 
para construção de um Canil 
Municipal, espaço adequado 
para receber esses animais.

Além disso, a Secretaria 
terá como função o desen-
volvimento de programas 
para amenizar os graves 
problemas relacionados ao 
abandono de animais no 
município, especialmente 
de cães e gatos. Por isso, além 
do abrigo no canil, Derbli 
compartilha que estão em 
mente projetos para ampliar 
as castrações públicas e de 
atendimentos veterinários. 
“Essa Secretaria é muito 
importante porque hoje nós 
temos uma situação de inú-
meros animais soltos pelas 
ruas, alguns doentes”.

Os projetos das Secreta-
rias seguirão tramitando, 
ainda passarão por mais uma 
votação e, se forem aprova-
dos oficialmente, entrarão 
em vigor em breve. Além 
disso, com relação a escolha 
de nomes para assumir as 
Secretarias, Derbli garante 
que serão escolhidas pessoas 
competentes. “Queremos 
pessoas que tenham bastan-
te qualifi cação, para atender 
a Secretaria e fazer a coisa 
funcionar”.

Criação das secretarias permitirá que recursos sejam destinados especifi camente para as duas áreas
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O Batalhão de Polícia Ro-
doviária do Paraná (BPRv) 
preparou um esquema de 
policiamento preventivo para 
todo o Estado durante o feria-
do de Carnaval. Em todos os 
54 Postos Rodoviários, distri-
buídos no Paraná, a unidade 
vai intensifi car abordagens e 
a fi scalização para combater 
o excesso de velocidade e a 
embriaguez ao volante. O 
combate ao tráfi co de drogas 
também será reforçado com 

FERIADO

Polícia Rodoviária vai intensifi car 
abordagens nas rodovias estaduais
Em todos os 54 
Postos Rodoviários, 
distribuídos no 
Paraná, a unidade 
vai contar com 
intensifi cação 
de abordagens e 
fi scalização 

o uso de cães de faro nos aces-
sos ao Litoral. Os trabalhos da 
Operação Carnaval começam 
à zero hora desta sexta-feira 
(25) e vão até a Quarta-Feira 
de Cinzas (02), às 14h.

Segundo o comandante 
do Batalhão, tenente-coronel 
Wellenton Selmer, os policiais 

estarão distribuídos em pon-
tos estratégicos, previamente 
planejados. “Vamos aplicar 
policiamento nos 54 Postos em 
todo o Estado, visando à redu-
ção dos acidentes de trânsito, 
atuar na área do trânsito ro-
doviário, com ênfase no com-
bate ao excesso de velocidade 

e a embriaguez ao volante, 
com uso de radares móveis e 
abordagens com etilômetros 
em locais já mapeados”, disse. 
“Este é um reforço a mais além 
de nossas ações já existentes”, 
acrescenta.

O reforço de policiamento 
também inclui abordagem, 
fi scalização e vistorias a veí-
culos de passeio, caminhões e 
ônibus interestaduais e inter-
municipais, principalmente 
os que seguirem ao Litoral do 
Estado. 

RESPONSABILIDADE 
 A atenção redobrada e 

a prevenção por parte dos 
motoristas que pegarem a 
estrada durante o feriado 
são fundamentais para um 
trânsito mais seguro. “A segu-
rança no trânsito viário é uma 
responsabilidade de todos os 
usuários e seguir as regras 
de sinalização é fundamental 
para evitar acidentes, feridos 

e mortos”, afi rma o tenente-
-coronel Selmer.

Ter um planejamento an-
tes de sair de casa faz toda a 
diferença para evitar trans-
tornos, principalmente con-
gestionamentos. A orientação 
é optar pelos horários alterna-
tivos para que o deslocamento 
ocorra de forma tranquila. O 
motorista deve verificar as 
condições do veículo, incluin-
do pneus, freios, suspensão 
e iluminação. Checar o nível 
de água e de óleo também é 
necessário ainda antes de sair 
de casa. 

“Se for viajar à noite, o 
motorista precisa ter total 
capacidade, as luzes do veí-
culo devem estar funcionan-
do bem, além de o condutor 
trafegar com uma velocidade 
menor. Já durante o dia, o 
deslocamento é melhor para 
resolver uma pane mecânica, 
por exemplo”, disse.

Abordagens e fi scalizações de trânsito serão intensifi cadas 
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DANIELA VALENGA

A Agência de Desenvol-
vimento das Regiões Sul e 
Centro Sul do Estado do Pa-
raná (ADECSUL) completou 
22 anos de história. A insti-
tuição atua em nove setores, 
mas tem como destaque os 
trabalhos realizados para o 
desenvolvimento e divulga-
ção do turismo nas regiões 
sul e centro-sul do estado do 
Paraná, a chamada Terra dos 
Pinheirais. 

A assessora técnica da 
Paraná Turismo, Alessandra 
de Paula Xavier, ressalta que 
a ADECSUL tem papel funda-
mental no turismo do esta-
do. “Toda interlocução entre 
governo do estado, Paraná 
Turismo e municípios, acon-
tece na região da Terra dos 
Pinheirais”, explica. Além 
disso, a instituição trabalha 
para o fortalecimento do tu-

COMEMORAÇÃO

ADECSUL completa 22 anos de apoio ao 
turismo na Região Terra dos Pinheirais
Agência é 
reconhecida em 
níveis estadual 
e nacional 
pelo trabalho 
desenvolvido na 
regionalização do 
turismo

rismo regional. “Atuamos na 
capacitação e na qualifica-
ção das pessoas para trans-
formar o seu negócio, a sua 
região e o seu município com 
potencial de turismo”, relata 
a presidente da ADECSUL, 
Estela Mara Rosa.

“O trabalho que a ADEC-
SUL tem desenvolvido envol-
ve sustentabilidade, turismo 
e principalmente planeja-
mento desses setores”, res-
salta a vice-prefeita de Irati, 
Ieda Schimalesky Waydzik. 
A ADECSUL foi fundada em 
18 de fevereiro de 2000 e 
abrange os municípios de 
Fernandes Pinheiro, Irati, 

Guarapuava, Imbituva, Iná-
cio Martins, Mallet, Pruden-
tópolis, Rebouças, Rio Azul, 
Teixeira Soares e Guami-
ranga. “A agência atua com 
uma parceira para ajudar 
a desenvolver e mostrar as 
riquezas dos nossos muni-
cípios para a região, estado 
e país”, expõe Leandro Ja-
sinski, prefeito de Rio Azul. 

A presidente Estela expli-
ca que a ADECSUL trabalha 
para regionalizar o turismo 
e assimcontribuir com as 
economias locais. "Às vezes, 
o município não tem um 
atrativo principal, mas pode 
ter um atrativo secundário, 

pode ter a mão de obra, pode 
ter hotelaria, o que faz com 
que ele integre regionaliza-
ção dessa cadeia produtiva”, 
ilustra.Estela cita a Rota da 
Medalha Milagrosa como 
uma das ações recentes da 
ADECSUL, que começa na 
Colina Nossa Senhora das 
Graças, em Irati, e é finali-
zada no Santuário de Nossa 
Senhora das Graças, no mu-
nicípio de Prudentópolis. 

A presidente expõe que 
opções variadas para visita-
ção e a regionalização do tu-
rismo contribuem para que 
o turista permaneça mais 
tempo na região. “Fortalece 

a economia, a diversificação 
das atividades e a geração 
de renda para os artesãos 
e pequenas propriedades”, 
destaca a prefeita de Fer-
nandes Pinheiro, Cleonice 
Schuck.

PRÊMIO 
PERSONALIDADE 

DESTAQUE
Durante a comemoração 

dos 22 anos da ADECSUL, 
foi entregue o prêmio Per-
sonalidade Destaque Terras 
dos Pinheirais. Neste ano, 
o vencedor do prêmio foi o 
historiador José Maria Gra-
cia Araújo, conhecido como 
Zeca Araújo e criador do 
personagem “Nhô Pacífico”. 
A ideia é homenagear uma 
personalidade da comunida-
de todos os anos como forma 
de marcar o aniversário da 
instituição.

“Mais do que homenage-
ar o Zeca, o prêmio é uma 
forma de levar o seu conhe-
cimento, o seu exemplo e o 
seu projeto a todos os muni-
cípios das Terras dos Pinhei-
rais”, destaca a presidente 
da ADECSUL. O historiador 
descreve o reconhecimento 
como uma surpresa feliz. 
“Eu sempre estou procu-
rando formas para contar 
a história de Irati e não são 
poucas as fontes que eu te-
nho acesso”, relata.

A ADESCUL conta com o apoio dos municípios da AMCESPAR e também da AMSULPAR
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JAQUELINE LOPES 

Nesta semana, o Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura e Transporte 
(DNIT) realizou uma opera-
ção em Irati com uma balan-
ça móvel para fiscalizar os 
veículos de carga. Durante 
os três primeiros dias, cerca 
de 20% da carga verificada 
na BR-153 e BR-277 estava 
com excesso de peso. 

 A primeira parte da Ope-
ração aconteceu na saída 
de Irati, próximo ao trevo, 
já a segunda foi feita na 
BR-277. De acordo com o 
DNIT, foram 231 veículos 
analisados pela balança 
móvel e 46 foram autuados. 
Nos primeiros dias, cinco 
caminhões necessitaram 
de transbordo da carga. Um 
deles, carregado com areia, 
estava com mais de 13 mil kg 
de excesso. 

A equipe do DNIT perma-
nece na BR-277, em frente ao 

TRÂNSITO

DNIT realiza operação com balança móvel
Nos três primeiros 
dias, cerca de 20% 
da carga fiscalizada 
estava irregular e os 
motoristas foram 
autuados

posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), e continua a 
operação, que tem como ob-
jetivo garantir a segurança 
das pessoas que trafegam 
pelas vias federais. 

O DNIT é o órgão rodovi-
ário executivo da união, res-
ponsável pela fiscalização de 
trânsito e faz um planeja-
mento a nível nacional, um 
contrato, com várias balan-
ças móveis no país inteiro. 

“Nós, da unidade de Ponta 
Grossa, estamos com essa 
balança móvel na região de 
Irati durante toda a semana. 
O objetivo é efetuar fiscali-
zação do excesso de peso nos 
caminhões, visando prin-
cipalmente à segurança do 
usuário”, comenta o agente 
de autoridade de trânsito do 
DNIT, Eder da Costa. 

De acordo com ele, cami-
nhões com excesso de peso 

prejudicam o pavimento 
e coloca em risco quem 
trafega pela via, pois pode 
ocasionar danos no próprio 
veículo.  “Quando o moto-
rista trafega em excesso de 
peso prejudica todo o siste-
ma do caminhão, freios, e 
isso ocasiona, muitas vezes, 
acidentes. O principal ob-
jetivo é a segurança viária 
que o DNIT está priorizan-
do”, enfatiza. 

Quando é constado o 
excesso de peso o veículo 
recebe uma notificação, 
autuado, caso ele esteja 
em excesso acima da to-
lerância permitida, é soli-
citado o transbordo para 
retirada de carga. “Sem-
pre relembrando, visando 
a segurança de todos os 
usuários da via”, observa 
Da Costa. 

A operação é feita em 
conjunto com a PRF que 
está junto no local e faz 
outra fiscalização nos ca-
minhões. “Temos uma re-
lação muito boa com a PRF 
e eles nos auxiliam, inclu-
sive, todas as operações 
que acontecem de excesso 
de peso estão junto com a 
gente”, destaca Eder. 

Previamente, o DNIT já 
fez um levantamento de 
todos os pontos possíveis 
para fazer as operações. 
Até o final desta semana, 
será em Irati, em vários 
locais, nas BRs 277 e 153. 
Em longo prazo, será feito 
em mais municípios da re-
gião, em todas as rodovias 
federais que retornaram 
para o DNIT, após o final 
da concessão, que aconte-
ceu em novembro de 2021.

Primeira etapa da operação aconteceu na BR-153, e 136 veículos foram fiscalizados 
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AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA DE TEIXEIRA SOARES

As obras das construções 
dos barracões industriais, 
no município de Teixeira 
Soares, estão a todo vapor. 
Uma das quatro estruturas 
será utilizada para a insta-
lação da fábrica da Kadesh, 
empresa especializada na 
produção de calçados. A 
prefeitura do município, 
preocupada com a mão de 
obra que a indústria vai de-
mandar, promoveu o curso 
profissionalizante de “Ope-
rador de Processo de Produ-
ção”. A realização da ativi-

INDÚSTRIA

Prefeitura de Teixeira Soares promove 
curso para a atuação na fábrica da Kadesh
Formação em 
“Operador de Processo 
de Produção” é 
primeira capacitação 
profissionalizante 
voltada para a 
preparação dos 
teixeirasoarenses para 
os novos empregos

dade foi possível por meio 
da Agência do Trabalhador 
e do Sesi/Senai, sendo essa 
a primeira capacitação vol-
tada a profissionalização e 
preparação para o mercado 
de trabalho. 

O curso é ofertado de for-
ma completamente gratuita 
para a população e todas as 

vagas já foram preenchidas, 
contudo, os interessados em 
fazer parte das próximas 
turmas podem entrar em 
contato com a Agência do 
Trabalhador para deixar seu 
nome na lista de espera.As 
aulas iniciaram na segun-
da-feira (21) e acontecem 
de segunda a quinta-feira, 

das 18h30 às 22h30, no Co-
légio Estadual João Negrão 
Júnior. A previsão é de que 
o curso termine em abril.

A NOVA FÁBRICA
A nova filial da Kadesh 

em Teixeira Soares é de 
suma importância para o 
desenvolvimento fabril da 
região. De acordo com a 

vice-prefeita do município, 
Juliana Belinoski, a nova 
indústria poderá gerar até 
300 empregos. 

Além disso, também 
pensando na capacitação 
de possíveis funcionários 
para a empresa, Juliana 
conta que alguns muníci-
pes já recebem auxílio da 
prefeitura no transporte 
até Imbituva, para atuar na 
fábrica da empresa que está 
instalada lá. Dessa forma, 
os funcionários adquirem 
experiência e se preparam 
para o trabalho que será, 
futuramente, realizado em 
Teixeira Soares.

A obra está ocorrendo no 
cruzamento que dá acesso 
aos municípios vizinhos de 
Irati e Fernandes Pinheiro 
e, de acordo com a vice-
-prefeita, “a gente continua 
o trabalho aqui, porque até 
a metade do ano nós que-
remos estar com a base do 
barracão construída”. Para 
que a fábrica possa iniciar 
os trabalhos, além da con-
clusão da construção é ne-
cessário melhorar o acesso 
para onde está localizado o 
novo barracão. 

A previsão de término para a construção do barracão é até a metade de 2022, de acordo com a vice-prefeita
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DANIELA VALENGA

Falar, informar e le-
vantar os pontos de apoio 
relacionados à saúde men-
tal são algumas das ações 
realizadas pela Secretaria 
de Saúde de Fernandes 
Pinheiro.  O município 
possui uma academia de 
saúde que realiza ativi-
dades com inclusão para 
esses usuários e enca-
minhamentos para aten-
dimento especializado. 
Além disso, no próximo 
mês irá retornar o atendi-
mento prestado por uma 
equipe multidisciplinar, 
que realiza atividades em 
grupos, como oficinas de 

CONFERÊNCIA

Fernandes Pinheiro realiza ações 
voltadas a saúde mental no município
Secretaria 
Municipal de 
Saúde organizou 
etapa preparatória 
para a Primeira 
Conferência 
Regional de Saúde 
Mental

jardinagem e artesanato e 
rodas de conversa.

Por conta da pandemia, 
as atividades da equipe 
multidisciplinar haviam 
sido interrompidas pela  
falta  de profissionais. 
“Debater o tema nos faz 
relembrar de todos os 
pontos de atenção relacio-
nados, traçar ações e bus-
car sensibilizar tanto os 
profissionais, como as fa-
mílias e os usuários para a 

importância de fazer um 
acompanhamento efetivo 
relacionado à saúde men-
tal”, ressalta Emanuelle 
De Matos, secretária Mu-
nicipal de Saúde.

DEBATE 
O Município participou 

da Conferência Regio-
nal de Saúde Mental, que 
ocorreu em Irati no dia 24 
de fevereiro. Também foi 
realizada em Fernandes 
Pinheiro uma etapa pre-

paratória municipal no 
dia 18. Participaram des-
ta preparação membros 
do conselho municipal 
de saúde, psicólogos que 
atuam no Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), 
usuários do sistema de 
saúde e  população em 
geral. 

A secretaria descreve 
que momentos de debate 
e preparação como esse 
s ã o  i m p o r t a n t e s  p a r a 

que o município possa 
compre ender aspe ctos 
relacionados à questão 
da saúde mental. “É uma 
chance de quebrar barrei-
ras e preconceitos diante 
de um tema tão impor-
tante e levar o conheci-
mento aos trabalhadores, 
usuários e população em 
geral”, destaca.

Entre as propostas tra-
ç a d a s  p e l o  m u n i c í p i o 
para debate na Conferên-
cia Regional estão quali-
ficação continuada para 
trabalhos relacionados à 
saúde mental na infância 
e adolescência, garantia 
de financiamento para 
criação de ações relacio-
nadas à saúde mental, 
garantia do acesso uni-
versal à saúde mental e 
incentivo a  atividades 
recreativas em grupos. 
“Nossa expectativa é que 
a região consiga ter uma 
estruturação maior da 
rede de saúde mental , 
além de fortalecer o tra-
balho das instituições e 
garantir recursos especí-
ficos para a área”, expõe 
a secretária Emanuelle.

Etapa teve a participação de membros do Conselho, psicólogas do CAPS II e população em geral
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Educação Ambiental: veja como 
você pode ajudar o planeta

ESTHER KREMER

Ne s t a  e d i -
ção, vamos 
trabalhar o 
tema prin-
cipal volta-

do para a educação am-
biental. Você sabia que 
o  nosso planeta  passa 
por diversos problemas 
causados pelo próprio ser 
humano? Como a poluição 
do ar e dos rios, a pesca 
predatória e ilegal, degra-
dação do solo, o desmata-
mento e diversas outras 
situações que causam a 
destruição aos poucos do 
lugar onde vivemos. 

O objetivo da educação 
ambiental é despertar na 
sociedade a preocupação 
e o cuidado com o meio 
ambiente, buscar formas 
de desenvolvimento que 
não precisem acabar com 
os recursos naturais do 
nosso planeta. A forma de 
vida sustentável é pauta-
da em melhorar o mundo 
agora para que as próxi-
mas gerações não sofram. 

É importante que to-
dos ajudem nesta tarefa, 
você pode cobrar isso dos 
familiares, dos colegas e 

O objetivo da 
educação ambiental 
é despertar na 
sociedade a 
preocupação e o 
cuidado com o meio 
ambiente

até mesmo dos vizinhos. 
Veja algumas atividades 
que você pode praticar 
em casa ou na escola, com 
os colegas, professora e 
os seus familiares, que 
vão ajudar muito o meio 
ambiente. 

• Coleta seletiva e 
reciclável: reciclar e se-

parar o lixo é extrema-
mente importante e aju-
da a diminuir a poluição. 
Veja no quadro quais são 
as cores e os significados 
de cada lixeira; 

• F a ç a  u m a  h o r t a 
em casa: esta é uma boa 
maneira de economizar 
e comer de forma mais 
saudável;

• Banhos mais rá-
pidos: o ideal é ficar 5 
minutos no banho, desta 
forma, você estará econo-
mizando bastante água, 
evitando o desperdício;

• Usar objetos que 
possam ser reutilizáveis: 
garrafas  e  canudos de 
inox são ideais para você 
não produzir mais lixo;

• Interação com a 
natureza: você pode plan-
tar mudas de árvores na 

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

sua casa ou na escola;
• Brinquedos: pro-

duzir o próprio brinquedo 
com material reciclável 
t a m b é m 
pode ser 
uma boa 
a t i v i d a -
de;

• 
U t i l i z a r 
ecobags: 
são saco-
las feitas 
de fibras 
d e  a l g o -
dão e não 
de plásti-
co;

• 
C u i d a r 
d a  v i d a 
a n i m a l : 
o s  a n i -
mais são 

muito importantes para 
manter o ecossistema em 
equilíbrio, por isso você 
deve se conscientizar e 
não maltratar os bichi-
nhos.

Existem muitas outras 
formas de ser ecologica-
mente correto, por isso, 
d e i xa m o s  u m  d e s a f i o . 
Faça uma boa ação em 
casa ou na escola e nos 
envie uma foto pelo e-
-mail jornalismo@folha-
deirati.com.br e apareça 
na página do Folha na 
Escola.

Professora, você tam-
bém pode nos enviar uma 
foto da sua turma com 
projetos sustentáveis que 
vo c ê s  e s t ã o  d e s e n vo l -
vimento.  Vamos todos 
trabalhar por um mundo 
melhor e mais sustentá-
vel. 
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JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA

O fim de semana foi mo-
vimentado em Rio Azul com 
a retomada das atividades es-
portivas realizada pela Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Recreação. Nesta volta, acon-
teceu o torneio de Vôlei de 
Praia como evento inaugural, 
no campinho de areia da Vila 
Gembarowski. A competição 
aconteceu no domingo (20), 
e ocorreu nas modalidades 
masculinas e femininas. 

Ao todo, o torneio teve 
nove duplas, e os confrontos 
foram todos acirrados, prin-
cipalmente no feminino, no 
qual as diferenças foram mí-
nimas para a dupla Rosimeri 
e Sandra, as grandes vence-

ESPORTE

Torneio de Vôlei de Praia marca retorno 
das atividades esportivas em Rio Azul
Competição 
aconteceu no 
domingo (20), e teve 
participação de 
nove equipes em 
duas modalidades. 
A Secretaria já tem 
uma programação 
para outros esportes 
no município

doras. Na final masculina, 
Silvano e Igor se consagraram 
campeões. 

O Secretário de Esportes e 
Recreação de Rio Azul, Eli José 
Cabral da Silva, destaca que o 
intuído do torneio é fomentar 
todas as modalidades esporti-
vas no município e, em breve, 
haverão mais competições 
deste formato. Este foi para a 
retomada de novos jogos no 
município, que estavam pa-
rados por causa da pandemia. 

“Agradecemos a todos os 
competidores e envolvidos 
no evento, assim como a Pre-
feitura, através de seus repre-

sentantes: prefeito Leandro 
Jasinski e Vice Jair Boni, por 
não medirem esforços para 
a construção do campinho, 
além de todo apoio em nossas 
competições”, disse o secre-
tário municipal de Esportes. 
Em breve, as quadras de Areia 
no Parque da Pedreira serão 
adequadas para que aconte-
çam novas competições nesta 
modalidade. 

RETORNO DAS 
ATIVIDADES 

A Secretaria já tem uma 
programação para continuar 
as atividades esportivas em 
Rio Azul.  Já na quinta-feira 

(24), aconteceu o Congres-
so Técnico do Campeonato 
Abertos de Futsal Rioazulense 
que conta com inscrição de 
12 equipes do município e da 
região. Até o fechamento da 
edição, não houve resultado. 
A competição não acontece 
desde 2019, por isso, “a ex-
pectativa é muito grande para 

este certamente”, comenta o 
secretário Eli.

Este ano também haverá 
o Campeonato Veteranos de 
Futebol de Campo. As inscri-
ções estão abertas até esta 
sexta-feira (25), podem ins-
crever dois atletas com 40 
anos de outro município, por 
equipe. No sábado (26), acon-
tece a terceira rodada da Liga 
Regional de Futsal Feminino, 
no Ginásio de Esportes Albino 
Ianoski: 19h30 - Rio Azul x 
Guamiranga; 20h30 - Teixeira 
Soares x Imbituva; 21h30 - Ivai 
x Rebouças. 

Também estão abertas as 
inscrições para o Campeonato 
de Futebol Vitor de Moraes 
1ª e 2ª Divisão até dia 18 de 
março. O secretário pede que 
os interessados “compare-
çam retirar suas fichas, estas 
competições são tradicionais 
e despertam muitas rivalida-
des entre as equipes. Será um 
campeonato de alto nível”, 
conclui. 

Prefeito Leandro Jasinski entregou o troféu para as campeãs da modalidade feminina, Rosimeri e Sandra
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CLASSIFICAÇÃO:
MASCULINO
1º Silvano e Igor
2º Alan e André

3º Lorenzo e Giovani

FEMININA
1ª Rosimeri e Sandra
2ª Andressa e Kelly
3ª Ana Rita e Ana Luiza

AMANDA BORGES

Conforme vem se discu-
tindo nos últimos meses, a 
empresa que assumirá o pro-
jeto de Concessão da Floresta 
Nacional de Irati precisa estar 
preocupada com os interesses 
e necessidades da região. Para 
que isso se concretize, na 
quarta-feira (23), durante a 
Audiência Pública que discu-
tiu o Edital prévio do projeto, 
empresários e prefeitos da 
região deram sugestões a 
respeito da melhor forma de 
definir o futuro mais adequa-
do para a nossa floresta.
SOCIAL: CONSTRUÇÃO 

DE MORADIAS 
Na ocasião, o presidente 

da Associação dos Municí-
pios da Região Centro Sul do 
Estado do Paraná (AMCES-
PAR), Junior Benato, sugeriu 
que seja incluso no edital a 
obrigatoriedade de que uma 
porcentagem da madeira 
retirada no manejo tenha 
como destino a construção 
de casas populares.Tendo em 
vista o problema habitacional 

FLORESTA NACIONAL DE IRATI

Instituições públicas e privadas da região se 
posicionam na Audiência Pública da Flona
Empresários 
e prefeitos 
reivindicaram 
uma proposta 
voltada para as 
necessidades sociais 
e econômicas locais

intensificado na pandemia, 
Jorge Derbli, Prefeito de Irati, 
apoiou as colocações de Ju-
nior e insistiu para que “parte 
dessa madeira seja extraída 
para beneficiar pessoas que 
precisam de moradia”. 
ECONOMIA: EMPREGO 

E RENDA PARA A 
REGIÃO

Junior pediu uma redução 
no raio de extensão para con-
tratação da empresa. Uma 
menor distância fará com que 
a disputa seja mais justa entre 
as empresas concorrentes. 
“Nós precisamos defender a 
nossa região. Não sou contra 
a participação de outras em-
presas, mas nós precisamos 
destinar, pelo menos uma 
parte, para a nossa região”, 
finalizou Junior.

Além disso, com a con-
tratação de uma instituição 
próxima, a concentração de 
emprego e renda se manterá 
na região. “Queremos que 
essa madeira ajude a melho-
rar a atividade madeireira 
da região, que é muito forte”, 
completa Jorge, com o  apoio 
de Cleonice Schuck, prefeita 
de Fernandes Pinheiro. Avo-
nir Funes também concorda 
com a questão levantada, 
afirmando que, nos moldes 
atuais do edital, “fatalmente 
nós não teremos condições 
de competir com as empresas 
daqui”. 

A visão de Funes está ali-
nhada com os demais repre-
sentantes regionais, contudo, 
ele discorda de Junior em um 
aspecto. O sindicalista sugere 

que, ao invés de um raio que 
delimite uma quantidade de 
quilômetros para inscrição 
de uma instituição, deve-se 
alterar o conceito de “em-
presa regional” no edital, 
classificando como possíveis 
candidatas somente aquelas 
que integram a Amcespar. 
De acordo com ele, “isso já 
estabelecido em todos os edi-

tais do estado do Paraná”, o 
que colabora para viabilidade 
da alternativa. Além disso, 
Funes também sugere que 
a Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (UNICENTRO) 
tenha acesso imediato aos 
recursos de pesquisa.

SUSTENTABILIDADE: 
ZELO PELO 

PATRIMÔNIO
Outro motivo para con-

centrar os trabalhos de ma-
nejo nas instituições locais foi 
apontado pelo Marcos Dalle-
grave, ex-presidente do sindi-
cato da madeira e empresário 
da região. De acordo com ele, 
historicamente, estabelecer 
a Flona enquanto unidade 
de conservação só foi possí-
vel graças aos empresários 
regionais que prezavam pela 
sustentabilidade do espaço. 
Isso prova a preocupação 
e cuidado das madeireiras 
locais com o patrimônio da 
floresta. “Nós não somos des-
truidores do meio ambiente, 
ao contrário, somos preserva-
dores”, orgulha-se Dallegrave.

A audiência da Flona ocorreu online, via Google Meet, por conta das restrições da pandemia
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VOZ

Rouquidão: possíveis causas, como 
tratar e quando ir ao médico
A rouquidão é 
uma alteração na 
voz que pode ser 
passageira ou se 
tornar permanente. 
Saiba mais sobre a 
condição

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A r o u q u i -
dão é um 
problema 
comum e 
que gera 
muito in-

cômodo, devido à altera-
ção e perda da qualidade 
da voz. Quem faz o uso 
excessivo da fala pode ser 
acometido pela condição 
com mais frequência, e é 
preciso se atentar a essas 
recorrências.

A rouquidão, também 
conhecida como disfonia, 
é uma alteração na voz 
que a deixa mais áspe-
ra, fraca ou diferente do 
habitual. Normalmente, 
ela está associada com o 
funcionamento da larin-
ge, mas também pode ser 
causada por distúrbios 
nas pregas vocais.

A mudança pode ser no 
tom, timbre ou volume da 
fala, afetando sua quali-
dade e, consequentemen-
te, dificultando a comuni-
cação. É um problema co-
mum em indivíduos que 
usam muito a voz e pode 
ser temporário ou ter uma 
duração prolongada.

Além disso, a rouqui-
dão pode indicar a ocor-
rência ou ser sintomas de 
algumas condições, como 
o aparecimento de um pó-
lipo. Sendo assim, sempre 
que a alteração surgir é 
importante ficar atento 

à sua extensão, buscando 
ajuda caso ocorra por um 
período longo.

O QUE CAUSA 
ROUQUIDÃO?

A rouquidão pode ter 
muitas causas distintas, 
a maioria delas ligadas 
a alterações na laringe e 
nas pregas vocais. Veja 
alguns problemas que 
podem causar rouquidão:

• Laringite;
• Doenças neuroló-

gicas;
• Refluxo gastroeso-

fágico;
• Refluxo laringofa-

ríngeo
• Tabagismo;
• Alcoolismo;
• Tumores;
• Edema de Reinke;
• Hemorragia vocal;

• Nódulos vocais;
• Pólipos;
• Uso indevido da 

voz.
SINTOMAS 

RELACIONADOS
Como mencionado an-

teriormente, a rouquidão 
pode ser uma condição pas-
sageira ou então permanen-
te. Nos dois casos, é preciso 
se atentar a outros sinto-
mas que podem surgir em 
conjunto com a alteração 

na voz.
Os principais deles são 

dores e sensação de quei-
mação na garganta e na 
laringe, dificuldade para 
engolir ou falar, febre, san-
gramentos.
QUANDO PROCURAR 

UM MÉDICO?
Embora a rouquidão 

usualmente desapareça em 
alguns dias, quando ela se 
torna uma condição dura-
doura, é preciso investigar 
sua origem.

O sinal de alerta se acen-
de quando a alteração na 
voz se prolonga por mais de 
duas semanas. Se isso ocor-
rer, é necessário procurar 
um médico que possa exa-
minar a laringe e as cordas 
vocais, a fim de entender 
o que está ocasionando o 
problema.

POSSÍVEIS 
TRATAMENTOS

Quando a alteração na 
voz surge de forma repen-
tina, é possível realizar al-
gumas ações para tentar 
amenizá-la. Por isso, veja 
abaixo algumas maneiras 
de como tratar a rouquidão!

• Hidratação;
• Gargarejo;
• Poupar a voz;
• Evitar substâncias 

nocivas como o álcool e o 
tabaco; 

• Utilizar pastilhas 
para a garganta.

Conhecer alguns cuidados e como curar a rouquidão é essencial para lidar com o problema
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ESTHER KREMER

No fim do mês de janeiro, 
o Governo Federal, através 
do Twitter do presidente 
Jair Bolsonaro e pronuncia-
mento público da promoto-
ria, anunciou a portaria do 
aumento de 33,24% no piso 
salarial dos professores da 
educação básica da rede 
pública. O reajuste foi feito 
através de números da Cota 
Aluno do Fundeb.

Na região da Amcespar, 
as prefeituras estão dis-
cutindo e esperando um 
posicionamento oficial para 
tomar uma atitude, visto 
que, em alguns municípios 
o aumento não é viável no 
valor estipulado. Segundo 
o presidente da Amcespar, 
Junior Benato, a única espe-
cificação existente que nor-
teia os prefeitos em relação 
ao aumento é uma portaria 
interministerial, um pro-
nunciamento da promotoria 
pública e um Tweet do atual 
presidente. Ou seja, não 
há uma lei específica e isto 

33,24%

Municípios da Amcespar se posicionam 
sobre aumento salarial dos professores
O aumento foi 
proposto de acordo 
com a Cota Aluno 
do Fundeb, mas as 
menores cidades 
não chegaram ao 
valor de 33,24%

está causando insegurança 
jurídica nos prefeitos. 

A Emenda Constitucio-
nal nº 108, através do art. 
212-A, inciso XII, determina 
que “lei específica disporá 
sobre o piso salarial pro-
fissional nacional para os 
profissionais do magistério 
da educação básica pública” 
e segundo Benato, esta lei 
especifica não existe. “Nós 
estamos esperando essa lei, 
estamos em uma inseguran-
ça jurídica, nós precisamos 
ter uma segurança sobre os 
atos que vamos fazer”.

A Associação dos Mu-

nicípios do Paraná (AMP), 
emitiu nota com objetivo 
de repassar orientações aos 
municípios em relação ao 
piso e disse que “orientamos 
os administradores munici-
pais para que adotem o se-
guinte posicionamento: a) os 
municípios, cuja data-base 
de reajuste dos vencimen-
tos dos servidores, devem 
incluir os profissionais do 
magistério no reajuste de 
servidores, pelo Índice Na-
cional de Preços do Servidor 
(INPC – inflacionário); b) os 
municípios, cuja data-base 
de reajuste dos vencimen-

tos dos servidores será nos 
meses posteriores, devem 
aguardar até uma definição 
oficial a respeito”. 

A Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM), 
também emitiu nota oficial 
a respeito e, assim como a 
AMP, orientou os municípios 
a reajustarem o salário dos 
magistérios de acordo com o 
índice inflacionário e aguar-
dar um posicionamento 
oficial do Governo Federal. 

Segundo Benato, quando 
esta lei for criada e apro-
vada, os municípios terão 
outra dificuldade, que é 

cumprir o piso salarial. O 
aumento foi proposto de 
acordo com a Cota Aluno, 
mas as menores cidades não 
chegaram ao valor de 33,24% 
pois houve, na maioria, um 
decréscimo nas matriculas 
escolares. “Isso faz com que 
alguns cheguem a 26%, ou-
tros 24%, alguns até podem 
chegar a 33% ou 34%, que 
são os maiores municípios, 
que tiveram aumento de 
alunos, mas outros não e isso 
significa menos dinheiro do 
Fundeb”, disse.

Por causa desta diferença 
de porcentagem, Junior aler-
ta que impactará na renda 
dos municípios e alguns 
poderão ser notificados pelo 
Tribunal de Contas. “33,24% 
impactará nas folhas de 
pagamento, talvez índices 
perto, próximo ou acima do 
limite prudencial, aí nós te-
mos um outro problema que 
é a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que os tribunais de 
contas vão notificar”, disse.

Junior Benato disse que o 
posicionamento dos muni-
cípios da região é aguardar. 
“Esse é o posicionamento da 
Amcespar, vamos aguardar 
o Governo Federal se pro-
nunciar, uma lei, não somos 
contra o aumento, é justo 
para todos os profissionais, 
mas vamos aguardar para 
fazer o que é nossa respon-
sabilidade dentro da Consti-
tuição”, finalizou. 

SECOM

Uma das apostas de su-
cesso de desenvolvimento no 
agronegócio do município 
de Irati é a produção da gua-
biroba. A fruta, que também 
recebe o nome de gabiroba, 
guavirova, entre outros, tem 
produção significativa na 
região sem muitos esforços. 
Na comunidade do Pinho de 
Baixo, uma agroindústria já 
está mostrando que as possibi-
lidades de utilização plena da 
fruta são reais e geram renda.

Na cozinha da agroindús-
tria da Pousada Inácio de 
Loyola, de Cristina Mazza, o 
projeto da guabiroba segue 
para uma nova etapa, concen-
trado na produção da polpa da 

DESENVOLVIMENTO

Projeto Guabiroba de Irati se intensifica 
com produção de polpa da fruta
Agroindústria no 
Pinho de Baixo 
evidencia as 
possibilidades do 
aproveitamento da 
guabiroba, sendo 
ainda, fonte de renda 
aos produtores 
iratienses

fruta. Uma equipe formada 
por representantes da Embra-
pa Florestas, empresa Heite, 
Fundação Cargill e da pousada 
está pesquisando a produção e 
comercialização da fruta.

O município tem acom-
panhado, de perto, o desen-
volvimento deste trabalho. 
“Estamos acompanhando os 
primeiros passos deste gran-
de projeto que tem o objetivo 
de diversificar a renda para 
os produtores da região, uti-
lizando uma fruta comum 

para nós”, comentou o pre-
feito Jorge Derbli, em visita 
ao local, junto do secretário de 
Agropecuária, Abastecimento 
e Segurança Alimentar, Rai-
mundo Gnatkowski.

ALIMENTAÇÃO E 
COSMÉTICA

Cheia de propriedades nu-
tritivas, o ‘Açaí do Sul’, como 
tem sido chamada a guabi-
roba, serve para vários tipos 
de alimentos, como sucos, 
geleias, farinha e sorvetes, e 
para a área cosmética, na pro-

dução de cremes e sabonetes, 
por exemplo.

“Temos uma equipe ma-
ravilhosa participando deste 
projeto, que tem como maté-
ria-prima a guabiroba, que 
é uma fruta nativa da mata 
atlântica. Nós estamos desen-
volvendo produtos, tanto na 
área cosmética como de ali-
mentos, e fazendo o aproveita-
mento do resíduo, que é cerca 
de 20% da fruta, e nós não 
jogamos nada fora”, explica 
Cristiane Helm, pesquisadora 
da Embrapa Florestas. 

Já pensando em acres-
centar o produto ao mercado 
de cosméticos, o empresário 
Rodrigo Heemann, da Heite 
Ingredientes Naturais, tam-
bém está envolvido no pro-
jeto. “Nossa empresa fabrica 

ingredientes naturais, aqui do 
Paraná, e nós achamos o pro-
jeto maravilhoso desta fruta 
que dá em abundância nesta 
região. Este é um trabalho de 
toda a nossa cadeia produtiva, 
tanto dos agricultores quanto 
da Embrapa”.

DISTRIBUIÇÃO DE 
MUDAS

Durante este ano, o muni-
cípio deverá distribuir, gra-
tuitamente, mil mudas aos 
produtores do município, pois 
com o crescimento do projeto, 
a agroindústria precisará de 
muita matéria-prima para 
dar suporte ao crescimento 
desta produção. Produtores de 
todo o município poderão se 
inscrever no projeto, por meio 
do telefone (42) 3132-6173, na 
Secretaria de Agricultura.

Produtor pode colher os frutos de guabiroba e vender por R$ 3 o quilo
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DANIELA VALENGA E ASSESSORIA

A Comunidade Ucrania-
na de Prudentópolis orga-
nizou uma manifestação 
contra ataques russos à 
Ucrânia na praça que leva 
o nome do país. Depois de 
semana de tensão na região 
de fronteira entre os dois 
países, na madrugada de 
24 de fevereiro houveram 
os primeiros ataques. O 
objetivo da manifestação é 
demonstrar como os ucra-
nianos da diáspora sentem 
e são contra os ataques ao 
país pela Rússia.

“As reações da comuni-
dade são de tristeza, apre-

CONFLITO

Prudentopolitanos se manifestam 
contra ataques da Rússia a Ucrânia
Município de 
Prudentópolis é 
conhecido como a 
“Ucrânia Brasileira” 
pela preservação da 
cultura

PREFEITURA E GOVERNO DO 
ESTADO SOLIDARIZAM-SE

Em solidariedade aos acontecimentos na Ucrânia, a Prefeitura de Prudentópolis, 
através do prefeito Osnei Stadler, emitiu uma nota oficial. Também, fez o envio de 
um ofício ao prefeito de Ternópil, Serhij Nadal, que é a cidade-irmã do município. 

“Prudentópolis segue com as portas e com o coração aberto ao povo ucraniano 
como o fez há mais de cem anos, quando recebeu os primeiros imigrantes que aqui 
construíram sua história e influenciaram diretamente no modo de vida de nossa 
terra”, afirma o prefeito Stadler na nota. Ainda, completa que estarão “postos para 
prestar ajuda que nos for possível”. 

O Governo do Estado do Paraná se solidariza com a população ucraniana. “Te-
mos fortes laços com a Ucrânia. Vivem no Estado quase 500 mil ucranianos e seus 
descendentes, o maior contingente desta população fora do país de origem”, des-
tacou o governador em exercício Darci Piana. “Compartilhamos com nossos irmãos 
ucranianos a preocupação com as consequências desse conflito e esperamos que 
uma solução diplomática seja encontrada com rapidez e evite mais sofrimento para 
a população civil daquele país”, ressaltou.

“As reações da comunidade são de 
tristeza, apreensão e incerteza” 

 FELOMENA PROCEK

“O governo municipal solidariza-se com 
o governo da Ucrânia, com a cidade irmã 
Ternópil e com toda a comunidade ucra-
niana local, nacional e mundial, colo-
cando-se ao lado desta e clamando pelo 
respeito à soberania da Ucrânia” 

PREFEITO OSNEI STADLER 

ensão e incerteza”, descreve 
a descendente de ucrania-
nos e professora Felomena 
Procek. Ela relata que a 
insegurança é algo que a 
comunidade já sente há se-
manas, conforme a crise se 
agravava na Europa. “Não 
sabemos o que acontecerá 
daqui por diante e nem o 
que o mundo, principal-
mente a Europa, fará em 
defesa da paz”, aponta.

O Bispo Dom Meron 
Mazur, responsável pela 
Eparquia Nossa Senhora 
Imaculada Conceição de 
Prudentópolis, uma das en-
tidades integrantes da Re-
presentação Central Ucra-
niano Brasileira, também 
descreve um sentimento 

de tristeza e preocupação 
da comunidade relacionada 
aos conflitos. “Isto provoca 
uma dor muito profunda, 
mexe com os sentimentos 
que estão alojados nos co-
rações de todos os descen-
dentes”, fala. 

Felomena explica que 
a Representação Central 
Ucraniano Brasileira, com 
sede em Curitiba, tem atua-
do intensivamente junto aos 
governos, através de cartas 
e petições relacionadas à 
questão. “Nós, o povo, fica-
mos aflitos e não temos o que 
fazer, então, apelamos para a 
oração”, desabafa Felomena. 
Foram organizadas diversas 
celebrações e rodas de oração 
pela comunidade pela paz na 
região.

O Brasil tem mais de 600 
mil descendentes de ucra-
nianos, sendo que o Paraná 
é um dos estados com maior 
número. Prudentópolis é co-
nhecida como “Ucrânia bra-
sileira”, pela preservação da 

cultura e da história. “Hoje, a 
ligação com a Ucrânia é mais 
afetiva que física. A maioria 
são descendentes de terceira 
ou quarta gerações, mas isso 
não importa, porque está 
muito viva a riqueza cultural 
e o sentimento de pertença 
às suas origens”, descreve 
Dom Mazur

HISTÓRIA
Os conflitos entre Ucrânia 

e Rússia ocorrem há cerca 
de 8 anos. Em novembro 
de 2013, houve a queda de 
Viktor Yanukovych, então 
presidente da Ucrânia e pró-
-Rússia, após os protestos 
na Praça da Independência. 
Após a queda, no primeiro 
semestre de 2014, a Rússia 
anexou a península ucrania-
na da Crimeia como parte do 
seu território. 

“Durante estes 8 anos 
morreram cerca de 13 mil 
soldados e pessoas que mo-
ram na fronteira entre os 
dois países fugiram para 
outros lugares da Ucrânia 
ou até mesmo para outros 
países”, conta Felomena 
Procek. Segundo dados da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), mais de 1,4 
milhão de ucranianos ainda 
são considerados deslocados 
internos, ou seja, que dei-
xaram suas residências e 
ainda não fixaram uma nova 
moradia.

Apesar da anexação da 
Crimeia ao território Russo 
não ter causado confronto 

armado direto, provocou 
uma série de conflitos in-
ternos na Ucrânia e um 
clima de alerta entre os dois 
países. Uma das regiões de 
maior tensão é em Donetsk e 
Lugansk, locais em que sepa-
ratistas apoiados pela Rússia 
lutam pela independência 
das duas regiões ucranianas. 

Durante um pronuncia-
mento em 21 de feverei-
ro, O presidente da Rússia, 

Vladimir Putin, declarou o 
reconhecimento dos terri-
tórios como repúblicas inde-
pendentes. Isso aumentou o 
clima de tensão na fronteira 
que já ocorria há semanas, 
quando a Rússia começou 
a concentrar equipamentos 
militares pesados e enviou 
100 mil soldados para a 
região.

Na madrugada do dia 24 
de fevereiro, Putin anunciou 
uma “operação militar espe-
cial” na Ucrânia e ameaçou 
que os países que tentassem 
interferir sofrerão consequ-
ências. O governo da Ucrâ-
nia confirmou ataques em 

pelo menos 15 regiões do 
país. Além dos relatos de 
ataques aéreos e explosões, 
tropas russas foram vistas 
cruzando as fronteiras ucra-
nianas. 

REPERCUSSÃO
Além da preocupação e 

questão psicológica viven-
ciada pelos descendentes de 
ucranianos no Brasil, como 
lembrado por Dom Mazur, 
a guerra desestabiliza todo 
o cenário mundial. “Além 
de ameaçar a paz mundial, 
também há o impacto políti-
co e econômico, provocando 
grande conflito entre as 
nações. A crise impacta tam-
bém a vida dos brasileiros”, 
ressalta. 

O valor do petróleo, cuja 
Rússia é um dos princi-
pais produtores, superou 
os US$100 pela primeira 
vez em sete anos. Uma das 
consequências é o aumento 
do valor da gasolina, por 
exemplo. A partir do ataque, 
as agências econômicas 
também registraram oscila-
ções no valor do dólar e nas 
bolsas de valores, o que afeta 
a economia mundial.

Países como Alemanha, 

Estados Unidos, França, Ja-
pão, Reino Unido, Turquia, 
entre outros, condenaram 
os ataques da Rússia contra a 
Ucrânia. Belarus e Venezue-
la apoiaram a invasão. 

O Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil divulgou 
uma nota que fala: “O Brasil 
apela à suspensão imediata 
das hostilidades e ao início 
de negociações conducentes 
a uma solução diplomática 
para a questão, com base 
nos Acordos de Minsk e que 
leve em conta os legítimos 
interesses de segurança de 
todas as partes envolvidas e a 
proteção da população civil”.
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A comunidade se reuniu em uma manifestação na Praça da Ucrânia para mostrar apoio ao país 

Bispo Dom Meron Mazur e Padre Tiago fizeram orações na manifestação

Ja
qu

el
in

e 
 L

op
es



ESTHER KREMER

A Liga Iratiense de Fu-
tebol realizou uma reunião 
no dia 31 de janeiro em que 
foram definidas as equipes 
participantes da competição.
Confirmaram presença oito 
times, sendo eles: Indepen-
dente Esporte Clube, Pena 
Sports/Wisa, Passatempo 
F.C, Lagoa CW BET Sports, 
Cruzeiro do Sul, CAF Prefei-
tura de Imbituva, Fernandes 
Pinheiro e Falcone F.C. Para o 
campeão, o prêmio principal 
é de R$ 2500,00 e para o vice 
a premiação é de R$ 1500,00.

A 9ª Copa de Futebol Folha 
de Irati teve início no dia 13 de 
fevereiro, com jogos amisto-
sos entre veteranos Guarani 
E.C x Clube Atlético da Serra e 
varzeanos América E.C x Vila 
Nova F.C. O jogo válido pela 
primeira rodada da primeira 
fase da Copa aconteceu entre 
as equipes do Pena Sports/
Wisa X Cruzeiro do Sul no Es-
tádio Alberto Viante (Guarani 
E.C), sendo Pena Sports/Wisa 
a vencedora da partida pelo 
placar de 2×0, gols de Fabiano 
Pezão e William.

ESPORTE

9ª Copa de Futebol Folha de Irati está 
na segunda rodada da primeira fase
A competição teve 
início no dia 13 de 
fevereiro no Estádio 
do Guarani, em Irati

A 9ª Copa Folha de Irati teve início no dia 13 de fevereiro 

No domingo (20), acon-
teceu a complementação da 
primeira rodada da 9ª Copa 
de Futebol Jornal Folha de Ira-
ti/Eisenbahn. Os jogos acon-
teceram simultaneamente 
nos municípios de Teixeira 

Soares, Irati e Fernandes Pi-
nheiro.

No Estádio Elvino Laroca, 
no Pinho de Baixo, aconteceu 
a partida entre Falcone F.C x 
CAF Prefeitura de Imbituva. 
Teve goleada do time de Im-

bituva e o jogo terminou com 
o placar de 5×2, com gols de: 
CAF – Kelvin (2); Fabian (1); 
Carlos (1) e Everton (1). Falco-
ne – Glaciano (1) e Acir (1).

Em Fernandes Pinheiro, 
no Estádio da Prainha, acon-
teceu a disputa entre Fernan-
des Pinheiro x Independente 
E.C. O jogo acabou em 4×2 
para o time da casa. Gols de: 
Fernandes – Jean Cordeiro 
(1); Marcos (1); Jean Chaves 
(1) e Weslei (1). Independente 
– Bonotto (1) e Oscar (1).

No município de Teixeira 
Soares, no Estádio Municipal 
Moisés Lupion, a partida entre 
as equipes do Passatempo F.C 
x Lagoa F.C/CW BET Sports 
terminou com o placar de 3×2 
para Lagoa. Os gols foram de: 
Lagoa – Fernando (1); Daniel 
(1) e Hiorann (1). Passatempo 
– Cleyton (1) e Lucas (1).

O artilheiro da rodada foi 
Kelvin, atleta da equipe do 
CAF Prefeitura de Imbituva, 
com o total de dois gols na 

rodada.
Os próximos jogos irão 

acontecer no domingo (27), 
será a segunda rodada do 
campeonato. As equipes que 
irão se enfrentar são: Cruzei-
ro do Sul x Passatempo F.C; 
Lagoa F.C/CW BET Sports x 
Pena Sports/Wisa Informá-
tica; Falcone F.C x Fernandes 
Pinheiro; Independente E.C x 
CAF Prefeitura de Imbituva.

O presidente da Liga, 
Luciano Menon, conhecido 
como X-Salada, comentou 
sobre a importância da com-
petição para o município 
de Irati e também para a 
região. “Os atletas que par-
ticipam são profissionais, 
ex-profissionais e amadores, 
isso em todos os times. Como 
é uma competição regional, 
a competitividade é bem 
alta. São cinco municípios 
participantes e isso fortalece 
o esporte e as competições 
que acontecem nas cidades”, 
disse o presidente.
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ESTHER KREMER

No sábado (19), o grupo 
GCenter realizou o Primeiro 
Workshop de Carnes “Na 
Brasa” com novilho preco-
ce, o evento contou com a 
participação do butcher es-
pecialista em cortes nobres, 
Jucemar Piller; do assador 
profissional, Marcos Fontes; 
e de clientes da rede de su-
permercados. O evento acon-
teceu na chácara privada da 
família Griczinski, com cerca 
de 50 participantes. 

O objetivo do encontro foi 
mostrar ao público os cortes 
nobres de carnes que estão 
se tornando populares no 
Brasil e também a qualidade 
da carne de novilho precoce, 
que poderá ser encontrada 
nos açougues do GCenter. 

CHURRASCO

Grupo G Center realiza Primeiro 
Workshop de Carnes “Na Brasa”
O evento aconteceu 
na chácara 
particular da 
família Griczinski 
e contou com 
a participação 
de clientes dos 
supermercados 
e amantes de 
churrasco

O diretor e proprietário do 
supermercado, Marcos Gre-
chinski, explica que a ideia 
do workshop já existia e que 
o com o tempo foi se aprimo-
rando até chegar em um bom 
projeto para ser realizado. 
“Fomos amadurecendo uma 
ideia de trazer profissionais 
que pudessem explicar sobre 
cortes nobres, pois até mesmo 
nós que trabalhamos há tanto 
tempo com carne não tínha-
mos todo esse conhecimento. 
Entramos em contato com o 
Marcos e o Jucemar, que são 

especialistas em churrasco, 
para que eles pudessem rea-
lizar esse workshop e passar 
essa informação para nós 
e também nossos para os 
clientes”.

Segundo Griczinski, os 
clientes conseguem encon-
trar nos açougues da rede 
uma carne de qualidade, com 
cortes específicos, uma carne 
pantaneira que desde a sua 
origem é mais natural e pre-
coce. “A carne de qualidade 
sempre existiu no G Center, 
mas, agora, com esse curso, 

com várias especialidades de 
cortes, as pessoas vão encon-
trar no nosso açougue uma 
boa carne para o churrasco e 
a tendência é melhorar ainda 
mais” comenta. 

Lucemar Piller é um bu-
tcher especialista em cortes 
nobres e proprietário da Casa 
de Carnes Unidos, em Marin-
gá. Piller comenta que fazer 
parte do workshop foi uma 
experiência incrível, visto 
que, o gado de panteio está 
sendo muito procurado na 
região e os cortes ensinados 

por ele fazem toda a dife-
rença no churrasco. “É uma 
carne com sabor espetacular, 
viemos apresentar esses cor-
tes e trazer um pouco desse 
conhecimento, tanto para os 
açougueiros quanto para os 
clientes”, disse. 

O assador profissional, 
chef de cozinha, promoter e 
assessor de eventos, Marcos 
Fontes, foi um dos convida-
dos para o evento e também 
explicou sobre como fazer 
um bom churrasco, com 
pratos de entrada e acompa-
nhamentos. “Hoje, a gente 
trabalha com o churrasco 
gourmet, que sai um pouco 
do tradicional, eu apresentei 
duas entradas diferentes, a 
uva thompson com queijo e 
o choripán, isso enriquece o 
churrasco”, comentou.

Fontes explicou qual é o 
segredo para fazer um chur-
rasco bom, com qualidade e 
que agrade todos os públicos. 
“O segredo do bom churrasco 
é, na minha concepção, gos-
tar de assar carne, quando 
você gosta de fazer isso ele vai 
ficar bom de qualquer jeito, 
mas escolher uma carne de 
qualidade e fazer ela no ponto 
certo, vai aumentar o sabor 
e você vai ter um excelente 
churrasco”, disse.

O objetivo do encontro foi mostrar os cortes nobres de carnes que estão se tornando populares no Brasil
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Súmulas
Prefeitura 

Municipal de
 Rio Azul

EXTRATO PARA RETOMADA DE TOMADA DE PRE-
ÇOS
O Prefeito Municipal de Rio Azul-PR, torna público a 
todos os interessados que, retomará a abertura DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO URBA-
NO DA RODOVIA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO 
GURSKI, conforme convenio Nº 913550/2021, no dia 
03/03/2022às 08hr:30min na sala de reuniões da prefei-
tura municipal de Rio Azul, na Rua Guilherme Pereira, 
482, Centro. 
Rio Azul, 24 de fevereiro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Carla Flaiane da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações
EXTRATO PARA RETOMADA DE TOMADA DE PRE-
ÇOS
O Prefeito Municipal de Rio Azul-PR, torna público 
a todos os interessados que, retomará a abertura 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MUNICI-
PAL DURVAL MARTINS, conforme convenio Nº 29/2021 
- SEIL, no dia 03/03/2022às 15hr:00min na sala de 
reuniões da prefeitura municipal de Rio Azul, na Rua 
Guilherme Pereira, 482, Centro. 
Rio Azul, 24 de fevereiro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Carla Flaiane da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações

EXTRATO PARA RETOMADA DE TOMADA DE PRE-
ÇOS
O Prefeito Municipal de Rio Azul-PR, torna público a 
todos os interessados que, retomará a abertura DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA 
VILA DIVA, conforme convenio Nº 28/2021 - SEIL., no 
dia 03/03/2022às 13hr:00min na sala de reuniões da 
prefeitura municipal de Rio Azul, na Rua Guilherme 
Pereira, 482, Centro. 
Rio Azul, 24 de fevereiro de 2022.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Carla Flaiane da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que se 
encontra ABERTO Pregão ELETRONICO, nº. 22/2022, 
do tipo menor preço por item com a data de abertura 
para o dia 11 de março de 2022, às 08H00min, cujo ob-
jeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO, através da plataforma eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir 
das 13:30h do dia 25/02/2022 às 07hr59min do dia 
11/03/2022, início da fase de lances às 08hrs 30min do 
dia 11/03/2022. O Edital e demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado 
à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 
11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrô-
nicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.
org.br/ partir do dia 25 de fevereiro de 2022.
Rio Azul, 24 de fevereiro de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

O U T D O O R

Acabamento:Tamanho: 9 x 3 mCores: 4X0        Peça: Outdoor

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA

RHINO FABRICACAO E ATACADO DE EPI'S LTDA 
torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra 
- IAT a Licença Ambiental Simplificada, para Comércio 
atacadista de roupas e acessórios para uso profissio-
nal e de segurança do trabalho (Calçados de Couro), 
situada à Rua 11 de Dezembro, s/n°, Vila Iguaçu, no 

Município de Prudentópolis - PR.

Súmula de Requerimento de Licenciamento Ambiental

DIONATON GOMES (CPF: 067.134.489-76) torna 
público que irá requerer ao IAT a Licença Prévia para 

a atividade de loteamento para fins residenciais, a ins-
talar-se na Rua Ladislau Kimita, S/N, bairro Tancredo 

Neves, Município de Paulo Frontin - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

OFICINA MECÂNICA CESAR MICHALICHEN LTDA 
torna público que recebeu do IAT, a Licença Prévia para 

OFICINA MECÂNICA EM GERAL,COM VEÍCULOS E 
PEQUENO E GRANDE PORTE a ser implantada RUA 

CAROLINE N°272, PRUDENTÓPOLIS/PR. 

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

OFICINA MECÂNICA CESAR MICHALICHEN LTDA 
torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 

Instalação para OFICINA MECÂNICA EM GERAL,COM 
VEÍCULOS E PEQUENO E GRANDE PORTE a ser 

implantada RUA CAROLINE N°272, PRUDENTÓPOLIS/
PR.

Súmula de Recebimento da Licença de Operação

Irmandade do Hospital de Caridade de Irati, CNPJ 
78.143.153.0001/85, torna público que recebeu do IAT, 
a Licença de Operação para atividades de atendimento 
em pronto socorro e unidades hospitalares para aten-
dimento a urgências (LO nº 35072), instalada na Rua 
Zeferino Sales Bittencourt, nº 1111, Fósforo, Irati-PR.

Súmula de Requerimento de Renovação da Licença de 
Operação

Irmandade do Hospital de Caridade de Irati (CNPJ 
78.143.153.0001/85), torna público que irá requerer ao 
IAT, a Renovação da Licença de Operação para ativi-
dades de atendimento em pronto socorro e unidades 
hospitalares para atendimento a urgências, instalada 
na Rua Zeferino Sales Bittencourt, nº 1111, Fósforo, 

Irati-PR.

A PRECE DA SERENIDADE
PAZ E BEM 

Vanderlei Kawa ofs alacs 

Caríssimos! Está em nossas mãos a possibilidade de escolher 
entre o arrependimento e o orgulho, entre o agir e o acomo-
dar-se, entre o progredir e o estagnar-se. Para meditarmos eis 
a prece da Serenidade: “Deus, conceda-me a serenidade para 
aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modi-
� car aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das 
outras”. É claro que nem tudo pode ser mudado, mas a manei-
ra de enxergar a aparente derrota ou perda, esta sim, possui a 
probabilidade de ser alterada. Olhando para este lado, não é 
errado a� rmar que tudo pode ser mudado pela fé, mesmo por-
que, nosso Deus pode realizar o impossível para o nosso bem. 
Crescemos com a falsa impressão de que temos que beirar a 
perfeição para sermos amados, tanto que, com certeza, você 
já ouviu alguém dizer: Não me arrependo de nada do que � z, 
só me arrependo do que não � z, parece que admitir um erro 
é demonstrar fraqueza. Temos o direito de errar, mas, como 
cristãos, temos também o dever, ou melhor dizendo, o privilé-
gio de nos arrependermos e corrigir nossos erros.  O resultado 
de nossas vidas depende de nossas escolhas e recebemos de 
Deus a capacidade para escolhermos entre o bem e o mal, o 
bom ou o menos bom, entre a vontade de Deus ou a nossa; 
temos condições de optar com a nossa liberdade. Precisamos 
estar com Deus sempre, todos os dias, e animados devemos 
enfrentar os desa� os do dia a dia.  E quem não esta com Deus 
está certamente dando espaço para os coisas ruins, para a 
maldade.   Devemos sempre contar com a graça de Deus para 
rever as nossas escolhas, reescrever os nossos caminhos, e 
recomeçar sempre, dizia assim São Francisco de Assis e com 
esse pensamento que nos ensina para que nunca desanime-
mos, muito embora, às vezes, parecer não alcançarmos o que 
desejamos na vida.  Portanto coragem, força e fé, siga em fren-
te, enfrente no dia a dia os seus desa� os na vida, porque vida 
é DOM DE DEUS, lembre-se de que você é especial e único. 
Re� ita. Paz e Bem.  

FOLHA Irati, 16 de abril de 2021   15

CLASSI FOLHA

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

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

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

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

Santos no telefone: 
(42) 9 9924-3709

ANUNCIE 
AQUI!

Consertos de 
fogão agás

Falar com Justino, 
42 3422-5596
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Invista em 
previdência 
com o
Sicredi.
Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

Seja qual for o seu motivo, 
investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.

Por que 
investir em
previdência 
com a 
gente?
• Planos diversificados 
   de acordo com o seu perfil 
   e de seus dependentes.

• A taxa de carregamento é zero.

• Você garante seu futuro e ainda  
   apoia o desenvolvimento da 
   sua região.

Fale com seu gerente
ou acesse sicredi.com.br/previdencia

SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519

ESTHER KREMER

O serviço da 
P a t r u l h a 
Rural está 
no muni-
c í p i o  d e 
Irati  e  já 

finalizou o trecho da linha 
do Pinho que faz ligação 
com a estrada de Gon-
çalves Junior. O projeto é 
elaborado pelo Conder, em 
parceria com a Amcespar 
e o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Agricultura e do Abasteci-
mento (SEAB).

Os serviços feitos no lo-
cal foram de cascalhamen-

CAMPO

Projeto da Patrulha Rural realiza
melhorias nas estradas rurais de Irati
Este é o terceiro 
convênio feito 
para a 
readequação 
das estradas

to, alargamento, abaula-
mento e bueiros, com um 
total de sete quilômetros. 
Este ano, o objetivo é con-
cluir 22 km de readequa-
ção nas estradas rurais do 
município.

O prefeito de Irati, Jor-
ge Derbli, esteve com o 
secretário de Viação e 
Serviços Rurais, Amarildo 
José Polo, vistoriando as 
obras nas estradas. Se-
gundo Derbli, este é um 
importante trabalho para 
o município, visto que, 
muitos locais precisam 
destas melhorias. 

“Todo ano é escolhido 
um trecho diferente, já 
estamos no terceiro com 
a Patrulha Rural, todo ano 
é feito um levantamento 
das estradas que mais 
precisam e nota como ha-
via uma dificuldade e era 
estreita, foi escolhida, mas 
temos outras também que 
necessitam de um traba-
lho como o que foi feito. 
Uma estrada mais larga, 
com mais segurança para 
as pessoas e os veículos 

trafegarem”, disse.
Jorge explica que todo 

o serviço é feito para que 
possa durar vários anos 
s e m  m a n u t e n ç ã o  f r e -
quente e que o trabalho 
é  de extrema qualida-
de. “Quero parabenizar o 
Conder e a Amcespar que 
atuam com esse serviço 
e  beneficiam todos os 
municípios. O serviço é 
sempre de muita qualida-
de, em todos os locais por 
onde a Patrulha passa”, 
disse.

O secretário de Viação 
e Serviços Rurais, Ama-
rildo José Polo, explicou 
como é feito o trabalho 
nas estradas. Segundo o 
mesmo, o primeiro passo 

é feito pela escavadeira 
hidráulica que limpa toda 
a vegetação em volta da 
estrada, juntamente com 
a esteira. Depois, a pa-
trola faz o alargamento 
da estrada, os caminhões 
cedidos pelas prefeituras 
fazem o cascalhamento 
e por fim, outra patrola 
utiliza o rolo para a com-
pactação da estrada.

Amarildo diz que estão 
tendo uma grande aceita-
ção por parte da popula-
ção. “A comunidade está 
aceitando muito bem, as 
vezes acontecem algumas 
reclamações, mas depois 
de ver o serviço pronto e 
bem feito, aceitam me-
lhor”, disse.

A Patrulha começou 
os trabalhados no dia 10 
de janeiro, com pausa de 
uma semana, por causa 
da chuva, a previsão é que 
em 60 ou 90 dias consi-
gam terminar os 22km 
propostos. 

O maquinário é cedido tanto pelo projeto da Patrulha Rural quanto pela Prefeitura de Irati

O trecho finalizado tem a extensão de 7 km de estrada A meta é terminar 22 km de melhorias em 60 ou 90 dias
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Suelen Lima
GENTE

7 aninhos!
A linda Maria Isis comemorou no domingo (20) seu séti-
mo aniversário. Que você continue sempre essa criança 

que encanta todos a sua volta. Uma vida repleta de
 alegrias e realizações! Feliz aniversário, princesa!!!

No sábado (26), a belissíma Luane Marques comemora 
mais um ciclo de vida. Que este venha carregado de 
coisas boas, sonhos realizados, saúde e muito amor!

Feliz aniversário!!!

 Durante a comemoração dos 22 anos da ADECSUL, foi entregue o prêmio 
Personalidade Destaque Terras dos Pinheirais. Neste ano, o vencedor do prêmio foi o 
historiador José Maria Gracia Araújo, conhecido como Zeca Araújo e criador do per-
sonagem “Nhô Pacífico”. O historiador descreve o reconhecimento como uma surpre-

sa feliz. “Eu sempre estou procurando formas para contar a história de Irati e não 
são poucas as fontes que eu tenho acesso”, relata.

Parabéns pelo prêmio!
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Domingo (27) é dia de
 celebrar a vida!

            querida Suel-
len Caroline comemora 
a chegada de mais um 

aniversário. Que esta 
data possa se repetir por 
muitos anos, que a felici-
dade se faça presente em 

todos os dias de sua vida, 
muito sucesso e deter-

minação para que você 
possa realizar todos os 

seus sonhos. 
Uma vida repleta de coi-

sas boas! 
Parabéns!!!

       ariano Ivasko, fun-
dador do Grupo Ivasko, 

comemorou a chegada de 
mais um aniversário no 
domingo (20). Ele rece-

beu muitas felicitações de 
amigos e familiares pela 
passagem da data. Que 

este novo ciclo seja repleto 
de alegrias, realizações e 

muito sucesso! 
Feliz aniversário! Que você 
desfrute os próximos anos 
com muita saúde e alegria!
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