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VOLTA ÀS AULAS

Ano letivo inicia com aulas presenciais
em todos os municípios da região

Na segunda-feira (07), a maioria das
escolas da rede municipal, e todas da
estadual, retornam com as atividades,
com a presença de todos os alunos nas
salas de aulas, com 100% de ocupação,
exceto em Irati, que devido ao decreto
vigente, começa com 50% da capacidade
no ambiente escolar. Os protocolos de
prevenção contra a Covid-19 continuam
para garantir a segurança dos alunos.
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É o momento de voltar às aulas
Na próxima semana, todos os municípios
da região retornam às aulas de forma presencial, com todos os alunos em sala de aula.
Apenas Irati vai voltar com 50% da capacidade de cada escola, devido ao decreto vigente
na cidade. Depois de mais de um ano e meio,
os estudantes poderão retornar todos os dias
para as escolas.
Os casos de Covid-19 continuam altos nos
municípios, assim como em todo o Brasil. A
variante Ômicron ainda circula e contagia
muitas pessoas, mas ela não é tão letal, porém
mais pessoas são infectadas pela doença, isso
pode assustar alguns pais quando fala em
tirar a criança de dentro de casa e expor para
outros lugares. Mas a vacinação avança e os
pequenos também estão recebendo a dose,
pelo menos até algumas idades.
O que é preciso agora é a retomada, já
passou da hora. Todos os educadores estão
preocupados com o aprendizado dos alunos,
as perdas pedagógicas são grandes, muitas
crianças estão atrasadas e poderão ter mais
dificuldade para aprender. Com a vacinação
em massa na população e a doença com
menos agravamentos é a hora de voltar às
atividades escolares.
A experiência do ano passado em que as
escolas estavam com o sistema semipresencial foi positiva. Pelo menos na região, não
houve casos de crianças infectadas dentro
da escola, e todas seguem o protocolo de
biossegurança apresentado pela Secretaria

Estadual de Educação (SEED), que continuará
neste ano.
Segundo uma matéria publicada no portal
G1, a vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Imunizações, Isabella Ballalai, diz que, mesmo sem o esquema vacinal completo, é possível voltar às aulas presenciais com segurança
para alunos e professores. “As escolas não
podem fechar e que, sim, obedecendo todos os
protocolos de forma rígida, a escola ainda é o
cenário mais seguro para as nossas crianças.
O que pode dar a segurança ao pai de levar o
seu filho para a escola é a garantia de que a
escola para onde ele vai levar seu filho siga
rigidamente os controles não farmacológicos,
que são: distanciamento, o uso adequado de
máscaras”, afirma.
Por isso, todos esses protocolos serão seguidos novamente, com a diferença na quantidade de alunos, mas estão preparados para isso.
Se não for como imaginam, terão uma atitude
de mudar o decreto e retomar o modelo remoto, que funcionou para não perder o ano letivo,
mas no aprendizado não foi como o esperado.
O momento agora é de retomada das atividades pedagógicas, os alunos terão que voltar
à frequentar as escolas, e tomar os devidos
cuidados no local. É preciso que os estudos
voltem e que as crianças tenham o conhecimento em sala de aula. Se foi certo ou errado
retornar neste momento só saberemos daqui
uns meses, mas torcemos para que esta pandemia acabe logo.

Os evangélicos exercem forte influência sobre o pensamento
nacional. Trata-se de um dado que passa ao largo da análise política. Quando muito merecem a lembrança bíblica: “dai a Deus
o que é de Deus, e a César o que é de César. No mais das vezes,
emerge o replicado dito constitucional sobre o Estado laico, que
não deve se misturar à igreja, condição que separa as coisas da
religião da esfera estatal.
Portanto, é claríssima a ideia de que a religião integra a vida
privada não adotando o Estado brasileiro de religião oficial nem
privilegiando seitas. Aos cidadãos, garante-se inteira liberdade
de escolha de crenças, diferentemente dos tempos do absolutismo, quando monarcas se investiam do poder divino para
justificar seus atos.
Na prática, porém, a teoria parece dar voltas em torno de
seus eixos. Pois os credos evangélicos assumem declaradamente
posicionamentos inerentes ao Estado, inclusive reivindicando
poder material, seja por meio de domínio de feudos na administração pública, seja trabalhando abertamente pela indicação de
ministros evangélicos para as Cortes, como ficou comprovado
com a nomeação de um ministro “terrivelmente evangélico”,
André Mendonça, para compor o quadro de 11 ministros da
Suprema Corte.
Ora, esse fato, tão banalizado que deixou de ser algo extraordinário e, em tempos outros, condenado pela imensa maioria
da comunidade social, torna-se coisa trivial, a ponto de vermos,
hoje, correntes evangélicas postulando a nomeação de uns e
queimando as chances de outros. A eleição para as Cortes da
Justiça passa, hoje, pelo crivo de pastores famosos, alguns sem
pejo de patrocinar abertamente perfis e grupos. O pastor Malafaia, como se sabe, é interlocutor permanente do presidente
nessa matéria.
A continuar a tendência de imbricação entre as coisas de
Deus e as de César, a barafunda tomará de conta da paisagem
institucional. O IBGE calcula termos mais de 42,3 milhões de
evangélicos no país (dados de 2010), representando, na época,
22,2 da população brasileira. No final de 2014, a projeção apontava que os protestantes seriam 29% da população. Em 2020,
pesquisa Datafolha mostrou que os evangélicos já seriam 31%
da população ou 65,4 milhões de pessoas. O maior credo é o das
Assembleias de Deus, cerca de 30% do total, seguido pelas Igrejas Batistas, Congregação Cristã no Brasil e Igreja Universal do
Reino de Deus. Esta, aliás, tem vasta estrutura de comunicação,
com seu apoio bem disputado pelos políticos.
É preocupante o fato de que tais frentes religiosas usam o
povo em sua peregrinação para dominar o Estado brasileiro,
bastando ver como algumas delas usam o poder midiático para
arrebanhar fiéis e manter os cofres cheios. Pelas madrugadas, os
cenários de catarse social eram comuns e hoje tais espetáculos,
com sua liturgia centrada nos milagres que “curam” doentes,
podem ser vistos até em horários noturnos, alguns bem cedo.
A fé, nesse caso, em vez de remover montanhas, serve como pá
para arrecadar montes de dinheiro que obreiros e assistentes recolhem em suas andanças pelos gigantescos espaços dos cultos.
As massas, tão perdidas nesses tempos de pandemia, não
hesitam em pagar o “ingresso” para adentrar o reino dos Céus, E
tome grana, o, agora facilmente captada por cartões de débito/
crédito, e ainda por esse mecanismo criado pelo Banco Central,
o PIX. Na África, a Igreja Universal luta para não ser banida de
Angola, após ser investigada por desvio de dinheiro, discriminação e práticas contra a integridade de religiosos angolanos. Até
o bispo Marcelo Crivella não recebeu agrément para exercer as
funções de embaixador na África do Sul, por suspeitas de que
poderia ser uma alavanca para preservar em Angola a Igreja
Universal. E o bispo Macedo faz périplo internacional com o
intuito de esticar os braços de sua religião.
O fato é que o evangelismo no Brasil assumiu uma feição
política, puxando credos para a vala comum do oportunismo
e do mercado da fé. Os governantes, preocupados em manter
boas relações com as Igrejas, por ver no eleitorado evangélico
rebanhos eleitorais, deixa a situação correr solta. Por isso,
Brasília e o entorno do Palácio do Planalto, antes um território
frequentado exclusivamente por políticos e suas equipes, agora
é uma passarela da fé.
As igrejas evangélicas, portanto, em vez de se constituírem
em redutos sagrados para elevar as preces dos crentes ao Senhor
da Criação, se assemelham a sucursais de grandes favores, muitos voltados para perpetuar o poder terreno de grupos jamais
preocupados com a salvação das almas. Tio Patinhas é uma
inocente figura do passado.
GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR
POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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"R$ 30 mi"
Valor de investimento que a Prefeitura de
Imbituva fará no novo
hospital e em infraestrutura via CEF

Divulgação

NILTON PABIS| n.pabis@folhadeirati.com.br

“O momento é cuidar
da saúde”

"A linguagem
política destina-se
a fazer com que a
mentira soe como
verdade e o crime
se torne respeitável, bem como a
imprimir ao vento
uma aparência de
solidez".

Mudanças

O prefeito Jorge Derbli
fez uma reunião na tarde
da quinta (3) para resolver
alguns problemas ligados
ao bem-estar animal. Na
reunião, que estava também
membros da ONG Amigo
Bicho, o prefeito anunciou
que vai doar para entidade
um terreno próximo ao Kartódromo para a construção
de um canil, e vai buscar
recurso para a construção
do mesmo. Ainda, vai ceder
uma casa para sede administrativa da ONG, além
de colocar em uso o Castramóvel, que deverá estar
funcionando até meados
de março. O prefeito, ainda,
esclareceu sobre o repasse
de R$ 7 mil mensais feito
para a ONG Amigo Bicho, e
anunciou a criação de duas
novas Secretarias: uma do
“Bem-Estar Animal” e outra
da Habitação. Derbli estava
com o empenho em resolver
a situação.

Passado o primeiro ano de
governo, o prefeito Zak já fez
algumas alterações no secretariado. Trouxe o ex-vereador
Alessandro Mazur para a Secretaria de Urbanismo, e na
Secretaria da Saúde trouxe
da Câmara, o vereador Jader
para assumir a pasta. Por
outro lado, quem assumiu
a vaga de Jader foi Tiu Chico
(PROS). Segundo “bocas de
Matildes”, isso já é manobra
para apontar o sucesso de
Zak. Nomes como Jader e o
secretário de Agricultura,
Laercio Cipriano, estão entre
os nomes. Vamos ver como
a oposição se movimenta.
Vence quem atar melhor os
cavalos!!!

Divulgação

Hospital
Uniformes
A Secretaria de Educação
de Rio Azul inicia esta semana a entrega dos uniformes
escolares. O prefeito Leandro
e a secretaria Adriana estão
percorrendo algumas escolas
fazendo a entrega para os
pais, uma vez que, as aulas
iniciam na próxima segunda-feira. Este investimento
foi de aproximadamente R$
240 mil entre uniformes e
kits escolares.

Em público
O prefeito Jorge Derbli, desta vez, em público, durante
a visita do secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, declarou o seu apoio irrestrito a candidatura e reeleição de
Ratinho Junior ao governo do Paraná. Derbli ainda declarou
que sairá do PSDB e deverá ficar sem partido. Na ocasião,
ainda estava presente o secretário de Infra, deputado Sandro Alex e os deputados Artagão Junior e Alexandre Curi,
todos da base de Ratinho.

Retomada

GEORGE ORWELL

Após estudo, a administração Celso Kubaski
decidiu pela construção de um novo hospital
em Imbituva. O prefeito
aguarda a entrega do anteprojeto para anunciar a
obra que será financiada
pelo FINISA da CEF. O antigo prédio que abriga o
Pronto Atendimento possivelmente será destinado
para abrigar a Prefeitura,
centralizando as secretarias. Kubaski pretende entregar a obra do hospital
ainda na sua gestão.

Nilton Pabis

O secretário Beto Preto
confirmou a licitação do novo
Centro de Especialidades.
Uma obra de aproximadamente R$ 12 milhões que
será construída próximo a
Yazaki. O terreno doado pela
prefeitura de Irati é de aproximadamente R$1,5 milhões.
Segundo o secretário, a obra
deverá ser licitada nos próximos dois meses. Depois de
pronta, será utilizada pelo
CIS-AMCESPAR. Segundo
Beto, todos os empasses da
obra, inclusive questões do
terreno, já foram sanadas.

Empenhado

A comunidade Ucraniana de Prudentópolis liderada pelo prefeito Osnei Stadlrer e
ladeada por lideranças como o Presidente da Representação Central Ucraniano-Brasileira, Vitorio Sorotiuk; Cônsul Honorário da Ucrânia, Mariano Czaikowski; Padre Elias
Marinhuk que representou o Arcebispo Metropolita da Igreja Greco-CatólicaUcraniana,
Dom Jeremias Ferens; Arcebispo e Eparca da Igreja Ortodoxa Ucraniana no Brasil, Sérgio
Maciura; Presidente da Câmara de Indústria Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia, Rafael
Lucas; Diretor da Câmara de Indústria, Comércio e Inovação Brasil-Ucrânia e vereador
Maurício Bosak, estiveram em Curitiba para entregar um ofício solicitando ao presidente
Jair Bolsonaro, através do governador Ratinho Junior, que o Brasil seja intermediador do
conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso se deve pela grande concentração de descendentes
de ucranianos residentes no Paraná. A ideia é que o Brasil seja intermediador da paz na
região.

Em Irati, as obras que
estavam paradas na educação foram retomadas e
algumas já estão em fase
de conclusão. Ë o caso da
escola na Vila Nova que
em alguns dias estará sendo entregue. Ainda, uma
creche no Rio Bonito está
sendo construída e devido a economia gerada, a
Secretaria receberá nova
sede. O prédio projetado
pare receber a Prefeitura,
próximo ao Fórum Eleitoral, receberá a Secretaria de
Educação. O prédio que foi
depredado na era PT agora
está sendo recuperado e
será entregue nos próximos
meses.

Nilton Pabis

Confirmou

Conflito

Nilton Pabis

Já o secretário Beto Preto afirmou,
em Irati, durante entrevista coletiva,
que não é momento de pensar em política, mas, sim, de cuidar da saúde do
Paraná. A resposta foi devido a pergunta deste colunista, sobre o futuro
político do secretário. Extremamente
leal a Ratinho os rumores nos bastidores é que Beto Preto será candidato
a deputado federal pelo PSD.

Até o Final
O secretário de Infra, Sandro Alex, declarou a Folha de
Irati que ficará até o último dia permitido como secretário
chefe da SEIL. Sandro foi influenciador de várias ações no
governo e a pasta da Infra é uma das maiores do Estado.
Sandro desconversou sobre o seu sucessor na pasta e o seu
último dia como secretário deve ser em 2 de abril. Depois,
volta ao cargo de Deputado Federal. Sandro ainda autorizou mais R$ 3 milhões para implantação de pavimentação
no Condomínio Industrial.
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Concurso literário de
poesias e crônicas
150 anos da
Imigração Polonesa
no Paraná

Em 2021, foi realizado
o Concurso Literário de
Poesias e Crônicas, numa
homenagem aos 150 anos
da Imigração Polonesa no
Paraná. Esse concurso teve
a parceria das seguintes
instituições: Núcleo de Estudos Eslavos (NEES - Unicentro), Núcleo de Irati da
Representação Central dos
Poloneses no Brasil (BRASPOL) e ALACS (Academia de
Letras, Artes e Ciências do
Centro-Sul do Paraná).
O referido concurso teve
como objetivos proporcionar a comunidade em geral,
espaço para compor poesia/

crônica que abordassem as
memórias, o imaginário da
cultura e das histórias dos
poloneses, preservando e
recordando momentos di-

MENÇÃO HONROSA:
IMIGRANCI
LUCIA SKRZECZKOWSKI
MALLET - PR
Powiedzielinamżeżyciesiępoprawi
Wielerzeczynamobiecali
Wierzyliśmyboktoretomówili
Jużtutajdawnomieszkali
Żebywejdź na statek
Nawetnaszepochodzeniezmieniły
Żebylyśmy z Polskiniepowiedzieli
W naszychpaszportachnapiszalicochcieli
Jakprzyjechaliśmy do Brazylii
Niebyłogdziemieszkaćanicojesć
Dałynamtylkokawałekziemi
I powiedzieliróbcochcesz
Dalekoodnaszegodomu,
Lepszegożyciaszukaliśmy
Cierpienieniktnieczekał
Żetutajbyłotrudnoniewiedzieliśmy
Musieliśmydostosowaćsię
Wyborunamnie dali
Nic o tymniewiedzieliśmy
Gdzienicniebyło nas wysłali
W kawalkachziemiconam dali
Naszedomy i szkolydladziecizbudowaliśmy
Więcmieligdziesięuczyć
Kiedymy na polupracowaliśmy
Powoliżycie sie uspokyło
Doroslipracowały na polach
Żebyutrzymaćrodzine
Kiedydziecibyły w szkołach
Minęłoponadstolat
Polacytutajsięprzystosowali
Mieszkają w Brasylii
Ale polskietradycjeutrzymali
Zachowaliśmynaszetradycje
Bo na weselachpiosenkiśpiewaliśmy
Popolskusięmodliliśmy
Teżpolskiedaniagotowaliśmy
MówicpoPolsku
Nauczyliśmynaszychdzieciiwnuków
A terazpolskiezwyczaje
Ucządlanaszychprawnuków
Postupięćdziesięciulatach
Odkąd tu dotarliśmy
Trzebasiębardzoradować
Bo tutajnowy dom dostaliśmy

versos vividos ou narrados
por poloneses ou pelos seus
descendentes.

Reprodução

LUIZA NELMA FILLUS

A Cerimônia de Encerramento do presente
concurso aconteceu no VI
Simpósio Internacional de
Estudos Eslavos, em 01 de
outubro de 2021, via GOOGLE MEET, com a presença
dos poetas e escritores clas-

sificados, que fizeram as
leituras de seus textos, num
momento de confraternização literária, que marcou
um dos pontos importantes
das homenagens aos 150
anos da imigração polonesa
no Paraná.

2021 POESIAS CLASSIFICADAS:

1º LUGAR:
GRATIDÃO
CATERINA BALSANO
GAIOSKI
IRATI - PR
As chamas a crepitar
num velho e tosco fogão,
balaio cheio de lenha,
água para o chimarrão.
Lá fora o cantar do galo,
anunciando um novo dia
e o colono, com respeito,
a rezar a Ave Maria.
Vai pra lida, com coragem,
com geada, ou com calor,
pois boquinhas inocentes,
dependem do seu labor.
Chega a tarde e já cansado,
vê ao redor do seu fogão,
seu amor e sua prole,
sobre a chapa, o bom pinhão.
Em torno da pobre mesa,
novamente, a oração;
reina paz, reina alegria,
reina a Deus, a gratidão,
pela vida e pelo amor
e por tudo o que Ele fez,
agradece a família,
do valente polonês.

2º LUGAR:
150
TOMASZ LYCHOWSKI
RIO DE JANEIRO - RJ
Cento e cinquenta são
Dez vezes quinze?
Seis vezes vinte e cinco?
Três vezes cinquenta?
Ou, talvez
Aquelas trilhas na mata
O suor escorrendo pelas costas
O ansiado fim do dia
O lar improvisado, tão lar!
A partilha do pão
Dia após dia!
Semana após semana!
Mês após mês
Ano após ano!
E, então
O madeirame protetor
O telhado
A fumaça subindo
Mesa, cadeira
A família ao redor
Tempo de futuro chegando
Filho na escola
Agricultor, artesão, doutor
Nora, genro, neto, bisneto
Na verdade
São seis gerações
De vinte cinco em vinte cinco
Para chegar aos cento e cinquenta
Com desafios sem conta
Com amor

3º LUGAR:
NO RAIAR DA PRIMEIRA ESTRELA
CLÁUDIO DA COSTA
CAXIAS DO SUL - RS
Polonidade é ter o coração aberto
Pelas chagas do passado
Sombra da porta entreaberta
À espera de um novo convidado
É a mesa posta com um prato anônimo
Buscando acolher aquele que necessita
Não importando suas veredas
E sim, o apreço de sua companhia
Que entrem, sentem-se e sintam-se em casa
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INVESTIMENTOS

Sesa entrega novos carros para a saúde
e anuncia mais recursos para a região
Foram concedidos 23
novos veículos.
Ainda durante
a cerimônia,
representantes
estaduais
anunciaram o envio
de R$ 12 milhões
em verbas destinas
à saúde e mais de
R$ 3 milhões para
a infraestrutura de
Irati

Prefeito Junior Benato, Deputados Curi e Artagão, Sec. Beto Preto, prefeito Derbli e Sec. Sandro Alex

dade que foi atingida pelo
vírus, ou com uma deficiência, e essas equipes vão
poder dar atendimento”,
celebra.
O deputado Artagão Junior diz que “o nosso compromisso enquanto lideranças é trabalhar pelas regiões,
pelas cidades, é isso que a

“É o Governo do Estado presente em
Irati em uma sintonia perfeita”

JORGE DERBLI

anunciaram a vinda de mais
recursos para a região, incluindo a liberação de R$ 12
milhões para a construção
de um novo centro de especialidades e R$ 3 milhões
destinados ao setor de infraestrutura de Irati.
Beto Preto afirmou que
os veículos foram entregues
“para que todos os cidadãos
que precisem do atendimento, possam ser atendidos da
melhor forma possível, de
maneira integral: desde a
primeira consulta em uma
unidade básica de saúde,
até o procedimento mais
especializado”.
Além de Beto, o deputado
e secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex,
também marcou presença
e comemorou a conquista.
“São veículos que vão atender o idoso que precisa que
a equipe médica se desloque
até a casa dele, uma criança,
uma pessoa com comorbi-

gente tem feito aqui. E hoje,
mais uma vez, estivemos
aqui entregando carros e
anunciando investimentos
no setor primário de saúde,
são R$ 12 milhões de investimentos”.
Dos 23 veículos entregues, quatro deles serão
direcionados para o atendimento da população de Irati,
exclusivamente. O prefeito
de Irati, Jorge Derbli, afirma
que os veículos “vão trazer
muitos benefícios, principalmente para as pessoas
que tem dificuldade em se
locomover até um posto de
saúde”. Ainda, Derbli pontua
que a iniciativa colaborará
como um todo para a saúde
dos iratienses, atendendo a
quatro bairros diferentes.
“Esses veículos vão ficar à
disposição nos postos de
saúde da Lagoa, Vila São
João, Engenheiro Gutierrez e
Ildefonso Zanetti”. O prefeito agradeceu ao secretário

Beto Preto e ao governador
Ratinho Junior. “É o Governo
do Estado presente em Irati
em uma sintonia perfeita”.
Além de Irati, a conquista
foi um ganho para todos os
municípios da região. Imbituva, por exemplo, será contemplada com quatros novos
veículos graças a aquisição.
“Os carros, doados pelo Governo do Estado, através do
governador Ratinho Junior,
são de uma importância
fundamental para que Imbituva tenha uma melhora no
atendimento à população”,
afirma o Prefeito do município, Celso Kubaski.
Rio Azul receberá três
carros, conforme conta o
prefeito do município, Leandro Jasinski. “Com eles nós
vamos poder dar um melhor
atendimento para a nossa
população, uma melhor estrutura para os nossos profissionais de saúde “, afirma.
Ele também reforçou o agradecimento as autoridades
estaduais, “o Governo do
Estado colaborando é um
incentivo ainda maior para a
gente continuar levando um
atendimento melhor para
toda a população”.
Junior Benato, prefeito de
Inácio Martins, comemora o
recebimento de dois veículos para o atendimento do
município. “Os motoristas
agora terão um instrumento
novo para a qualidade e a
segurança na condução, e
os pacientes também terão
o conforto de um veículo

novo”.
Assim como em Inácio
Martins, para Teixeira Soares foram reservados dois
automóveis. “Esses carros
vão atender as demandas
dos postos de saúde de Guaraúna e Rio de Areia de Cima.
Eles farão o atendimento a
domicílio daquelas pessoas
que realmente precisam do
transporte”, conta a prefeita em exercício, Juliana

Jaqueline Lopes

Na manhã de sexta-feira
(28), o Governo do Estado
realizou a entrega de 23 novos carros para o programa
Saúde da Família e integrar
a frota de veículos oficiais da
saúde de Irati e municípios
vizinhos. Os veículos são todos novos e serão divididos
de acordo com a demanda
entre as cidades da região.
Os representantes estaduais Beto Preto (Secretário
de Saúde) e Sandro Alex
(Deputado e Secretário de
Infraestrutura e Logística)

Jaqueline Lopes

AMANDA BORGES, COM REPORTAGEM DE
JAQUELINE LOPES

Belinoski.
MAIS RECURSOS
Durante a cerimônia,os
representantes do Governo
do Estado prometeram mais
recursos para a saúde da
região de Irati. O secretário
conta que o governo pretende ampliar os espaços
para o atendimento de saúde
de todo o estado, através de
centros de especialidades.
Irati será contemplado com
a primeira obra do projeto e
receberá um investimento de
R$ 12 milhões para sua construção, que deverá iniciar em
breve.
Além disso, de acordo com
o secretário Beto Preto, o setor
oncológico será prioridade
no direcionamento de verbas estaduais. Com relação a
ampliação do Hospital Erasto
Gaertner de Irati, o secretário
explica que existem barreiras
burocráticas que estão atrasando a obra.
Ainda, o governo tem
como principal objetivo reduzir as filas de espera nos
atendimentos do setor de
cancerologia.“É muita fila
para quem espera uma cirurgia de câncer de mama,
ou até mesmo a biópsia de
um nódulo de mama. Em
torno de 90 à 120 dias, e isso
precisa ocorrer o mais rápido
possível. A nossa luta é essa!”,
conta Beto.

Convênio de mais de R$ 3 mi
para Condomínio Industrial
Além da entrega dos carros, o Deputado Sandro
Alex cooperou de mais uma maneira com o município
de Irati. Sandro assinou o convênio no valor de mais
de R$ 3 milhões e a verba será destinada ao Condomínio Industrial.
“É importante para que a gente possa adequar Irati
ao sonho da industrialização e nós vamos avançar
nisso", afirma Sandro. “No mês de fevereiro acontece
a licitação, queremos iniciar em março a pavimentação tão esperada no Condomínio da Vila São João,
para dar mais estrutura às indústrias que estão lá e
as que vão se instalar”, observa Derbli
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Prefeitura de Rio Azul concede reajuste
salarial de 16,15% aos funcionários públicos
Este é o maior
reajuste anual no
município

Os funcionários públicos
de Rio Azul receberam um reajuste salarial de 16,15% neste
ano de 2022. Este é o maior
reajuste da história do município. O prefeito Leandro
Jasinski sancionou a lei para
que houvesse essa correção. A
revisão anual foi incorporada
à folha de pagamento do mês
de janeiro.
Este reajuste foi feito devido ter retornado do ano
passado, de 5,44%, em que,
por uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), foi
retirado da folha de pagamento, e a correção deste ano
de 10,16%. Assim, o reajuste
composto gerou um ganho
real de 16,15%.
O prefeito Leandro assinou a autorização do reajuste
e comenta sobre este marco
na gestão. “Foi o maior reajuste anual da história do
município. Estamos com um

Arquivo Folha

JAQUELINE LOPES

Prefeito Leandro Jasinski sancionou a lei que cede reajuste de 16,15% aos funcionários públicos
orçamento muito bom, com o
financeiro do município bem
equilibrado através de uma
boa gestão, evitando qualquer
tipo de desperdício, cuidando
para não fazer nenhum gasto
errado, investindo nas áreas
principais, com o melhor preço nas licitações. Foram diversos fatores que contribuíram
para que pudéssemos, de fato,
fazer esse reajuste no salário

de cada servidor”, comenta.
Jasinski ainda destaca
que a Prefeitura está com as
contas equilibradas, em dia,
e mesmo que seja um valor
alto na folha de pagamento
da Administração, pois são
mais de 500 funcionários, é
possível fazer este reajuste.
“O impacto é grande, mas
estamos preparados para
isso com a boa gestão que

conseguimos fazer com toda
a equipe. Agradeço a todos da

administração, e também os
vereadores pela participação
e aprovação do projeto”, disse
o prefeito.
Segundo o secretário de
Administração, Marlon Lourenço de Souza, com a economia gerada nos novos contratos licitatórios é possível
pagar este valor. “A economia
feita pela Prefeitura vem sendo significativa, a exemplo,
colocamos o fornecimento
de diesel no pátio, antes era
no posto, somente neste contrato economizamos 10%. O
diesel é um dos maiores contrato da prefeitura, e causa
impacto, o consumo é grande.
Por isso, é possível pagar esse
valor”, disse.
A revisão foi aprovada pelos vereadores do município,
por unanimidade, em uma
sessão extraordinária, realizada em janeiro.

“Isso é um reconhecimento, respeito
pelo trabalho que cada um faz pelo
município e nada mais justo que fazer
este reajuste”

PREFEITO LEANDRO JASINSKI

FLONA

Prefeitura de Fernandes Pinheiro realiza
obras na Floresta Nacional de Irati
Obras melhoram a
mobilidade no acesso
e dentro da Flona

A Prefeitura de Fernandes Pinheiro realizou obras
com o objetivo de melhorar
o acesso e mobilidade na Floresta Nacional de Irati (Flona).
Foram investidos cerca de
R$ 52 mil reais somente no
cascalhamento nas estradas
que atravessam a Flona e na
construção de uma nova ponte no espaço.
Diego Augusto Wagner,
secretário municipal de Viação, Obras e Urbanismo, relata
que além do cascalhamento
feito nas estradas internas que
formam a Flona até chegar
à via principal da Floresta, a
Prefeitura também realizou
o alargamento e limpeza das
estradas, além de obras na
saída da água. Somente no
cascalhamento, foi investido
cerca de R$ 12 mil. Além disso, foi construída uma nova
ponte sobre o Rio Imbituvão,
que teve um investimento de
aproximadamente R$ 40 mil.
“A importância desse in-

Reprodução

DANIELA VALENGA

Reconstrução da ponte sobre o Rio Imbituvão foi parte das melhorias realizadas na Flona
vestimento é que melhorou
o deslocamento dentro da
Flona”, destaca Wagner. O
secretário cita como exemplo
que as melhorias irão facilitar
o acesso da Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar) ao poço artesiano da
empresa que está localizado
dentro da Flona e a retirada
de alqueires de pinnus que
serão reflorestados. “As obras
já foram entregues e sempre
que a Flona precisa, a prefeitu-

“No caso de Fernandes Pinheiro, essa parceria
ultrapassou esse compromisso, como a
administração da prefeita Cleonice Schuck
tem apoiado a Flona nas principais demandas
de urgência, na medida do possível”

GERALDO PEREIRA

ra disponibiliza assistência”,
aponta Wagner.
Geraldo Machado Pereira,
gestor da Floresta Nacional de
Irati, lembra que as parcerias
entre a Flona e Prefeitura de
Fernandes Pinheiro começaram com o programa ICMS
Ecológico do Governo Federal.
Os municípios que possuem

Consertos de fogão a gás!
Falar com Justino no telefone:
(42) 3422-5596

em seu território áreas de preservação ambiental e participam do programa, recebem
um valor financeiro repassado
pelo órgão ambiental do estado, com o compromisso de
colaborar com a preservação
dos espaços. “No caso de Fernandes Pinheiro, essa parceria
ultrapassou esse compromis-

so, como a administração da
prefeita Cleonice Schuck tem
apoiado a Flona nas principais
demandas de urgência, na
medida do possível”, destaca
Pereira.
O gestor da Flona cita como
exemplo a reforma da ponte
sobre o riacho dos Coxinhos,
logo na entrada da Floresta, a
reconstrução da ponte sobre o
Rio Imbituvão, a manutenção
de 12 km de estrada interna
da Flona, o apoio com pessoal
de manutenção em serviços
nas edificações da unidade, e
o fornecimento de materiais,
equipamentos e combustível
quando necessário para atender as demandas de urgência.
“A Prefeitura de Fernandes
Pinheiro tem cumprido com
o compromisso firmado com
a Flona e o Instituto Água e
Terra sobre o ICMS Ecológico
e ido além, nessa indispensável parceria estabelecida”,
ressalta. A Flona tem uma área
de 3.495 hectares, sendo que
cerca de 78% estão localizados
em Fernandes Pinheiro e o
restante em Teixeira Soares.
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MEIO AMBIENTE

Em reunião, Derbli define soluções
para causa animal do município

AMANDA BORGES
Na quinta-feira (03), em
uma reunião com a diretoria da ONG Amigo Bicho, a
Prefeitura de Irati anunciou
a realização de medidas voltadas para a causa animal do
município. Durante o encontro, o prefeito Jorge Derbli
informou que será doado
um terreno para construção
de um canil municipal; a
destinação de um espaço público para estabelecer a sede
da ONG; a criação de uma
Secretaria voltada para a
proteção animal; programas

Amanda Borges

Prefeito anunciou a
doação de um terreno
para construção de
um canil municipal,
a destinação de
um espaço para
estabelecer a sede
da ONG, a criação
de uma Secretaria
voltada para a
Proteção Animal,
programas de
castração e um
projeto de divulgação
visando a doação de
animais abandonados
Entre as medidas estabelecidas está a construção de um canil municipal e a utilização o Castramóvel

de castração e um projeto
de divulgação para a doação
de animais abrigados pela
Amigo Bicho.
A reunião foi um grande passo para a evolução
na discussão municipal
acerca dos direitos dos animais. A primeira decisão
deliberada foi o anúncio
da doação de um terreno
de 30.000m²,próximo ao
kartódromo, reservado para
a construção de um canil
municipal. O Prefeito de
Irati, explica que recursos

estaduais serão solicitados
nos próximos dias para a
efetivação da obra.
Atualmente, a ONG Amigo Bicho abriga 170 cachorros abandonados em um
terreno particular, cedido por
um voluntário e apoiador da
causa, e sob uma estrutura
improvisada. Sobre a construção do canil, “a gente recebe essa notícia com bastante
alegria!”, diz a diretora da
ONG, Bernadete Joffe.
Outra medida estabelecida na reunião foi a definição

de um espaço para ser a sede
administrativa da organização. O local será reformado
pelo município e servirá de
apoio para a diretoria e ponto
referência para quem desejar
realizar doações. “Nós temos
que ter um local, um endereço para a ONG Amigo Bicho”,
diz o Prefeito Derbli.
Além dos dois benefícios,
foram anunciadas medidas
para castração dos animais
de rua. Como exemplo, a utilização de um “Castramóvel”,
que conduzirá um veterinário

pelos bairros da cidade realizando as cirurgias. Além
disso, Irati está inclusa no
projeto “Castra Pet”, promovido pelo governo estadual. O
programa levará equipes veterinárias até diversos municípios do estado que também
farão esse trabalho. As duas
iniciativas deverão ter início
em breve, tendo em vista o
avanço nos trâmites burocráticos, conforme explica a
Secretária de Meio Ambiente,
Magda Adriana Lozinski.
Ainda, Derbli levará um
projeto para criação de uma
nova Secretaria voltada, exclusivamente, para o cuidado
animal, desvinculando função da Secretaria de Meio Ambiente. Por fim, por meio do
setor de Comunicação Social
da Prefeitura e com o apoio
dos veículos de mídia locais,
haverá campanhas para doações dos animais amparados
atualmente pela ONG.
Todas as medidas foram
decididas em conjunto com
as representantes da diretoria da Amigo Bicho. Também participaram da reunião Carla do Rossio Mosele,
representando o Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente; a Vice-Prefeita,
Ieda Waydzik; Carla Queiroz,
da Procuradora Jurídica do
município e representantes
da mídia

TRABALHO

Paraná foi o estado que gerou
mais empregos no Brasil em 2021
Foram 110.101
trabalhadores
colocados no
mercado de trabalho
através das agências
muito à frente de
São Paulo, que foi o
3º colocado, o 2º lugar
ficou com o Ceará
O Paraná foi o estado que
mais empregou por intermédio das Agências do Trabalhador em 2021. No total foram
110.101 trabalhadores colocados no mercado de trabalho
através das agências vinculadas à Secretaria estadual da
Justiça, Família e Trabalho.
O Paraná obteve em 2021 o
melhor resultado de geração
de empregos desde 2004 e
foi o estado do Sul que mais
empregou ao longo do ano, à
frente de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
O desempenho intermediado está à frente do Ceará, segundo colocado, com
46.743, e de São Paulo, terceiro
colocado, com 42.578. Os outros estados do Sul também fi-

Gilson Abreu/AEN

AEN

Total do Paraná representa quase um terço do resultado do país no ano passado, com 382.662 vagas
caram distantes: foram 22.539
no RS e 9.467 em SC.
O total do Paraná representa quase um terço do resultado
do País no ano passado, com
382.662 vagas intermediadas.
Os dados são do Ministério do
Trabalho e Previdência.
De acordo com o relatório
do Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência na segunda-feira (31),
foram 1.569.647 contratações
e 1.397.011 demissões ao longo

do ano no Paraná, com balanço positivo de 172.636 novos
postos de trabalho gerados
em 2021.
O secretário estadual da
Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, atribui o resultado a um conjunto de ações
desenvolvidas pelo Governo
do Estado.
“Sou muito grato a todo
pessoal das nossas Agências
do Trabalhador. Somos o 4º
estado do Brasil em geração

de empregos. E isso se deve
em grande parte à eficácia

dessas equipes. Nós temos
Agências do Trabalhador em
216 municípios e mais os
postos avançados que cobrem
todo o Estado. Trabalhamos
na qualificação e orientação
dos trabalhadores para que
atendam aos requisitos das
empresas que oferecem as
vagas. É um sistema voltado
a auxiliar quem precisa de
emprego e quem deseja empregar”, afirma o secretário.
“O governador Carlos
Massa Ratinho Junior e o secretário Ney Leprevost revolucionaram as Agências
do Trabalhador do Paraná.
Nunca tivemos tanto apoio
para a implantação de novas
ideias e programas efetivos”,
afirma Rafael Santos, chefe
da Agência do Trabalhador de
Curitiba.
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ESTADUAL E MUNICIPAL

Aulas presenciais retornam na próxima
Apenas Irati
volta com 50% da
capacidade devido
ao novo decreto,
vigente até 17 de
fevereiro

As aulas municipais e estaduais, na maioria dos municípios da região, retornam
na próxima segunda-feira
(07) com 100% de presença.
Mesmo com os números crescentes da Covid-19, os municípios e a Secretaria Estadual
de Educação (SEDU) optaram
pela volta com todos os alunos
em sala. Irati é o único município que retorna com 50% da
capacidade, devido ao novo
decreto vigente.
De acordo com relatos dos
secretários de Educação dos
municípios, vários fatores
ajudaram para que aconteça
o retorno presencial. Além
de seguir as recomendações
da Secretaria do Estado, as
perdas pedagógicas em mais
de um ano e meio em aulas
remotas precisam ser revistas
e trabalhadas. Também, as
medidas de biossegurança
deram certo até o final do ano
passado, e vão continuar em
todas as escolas.
Em Rio Azul, por exemplo,
não houve nenhum aluno
contaminado enquanto as
aulas aconteciam. “Perma-

Jaqueline Lopes

JAQUELINE LOPES

Alunos da rede estadual e municipal retornam às aulas totalmente presenciais na segunda-feira (07) na região da Amcespar
necemos com as medidas de
segurança e garantindo que
a aula volta com 100%, com
todas as crianças, a partir da
experiência que tivemos no
ano anterior. Entendendo
que as nossas medidas não
diminuíram em nada, e vão
garantir que essas aulas acon-

teçam com sucesso”, disse
a secretária de Educação do
município, Adriana Petreski
Plodoviski Rymsza. A Prefeitura entrega nesta semana,
os kits e uniformes escolares
para todos os alunos da rede
municipal de ensino.
Já em Prudentópolis, as

IRATI VOLTA COM 50%
O novo decreto de Irati, vigente até 17 de fevereiro, determina que os locais tenham
a capacidade de 50%, assim acontecerá nas salas de aula da rede municipal, da mesma
forma que terminou no ano passado, por escala e ficará a critério das diretorias das
escolas. Os CMEIs também vão retomar no mesmo formato. O transporte escolar será
realizado com lotação máxima de 50% da capacidade dos ônibus.
Após os 10 primeiro dias do ano letivo, se não houver outro decreto, Irati terá 100%
dos alunos em sala de aula. Segundo a secretária de Educação, Jandira Terezinha Girardi,
todos os diretores e coordenadores das escolas já estão preparando o retorno às atividades.
“Eles já sabem o horário que devem fazer diferenciado, de 5 a 10 minutos para a entrada
e saída para não haver aglomeração de pais na frente das escolas, que é o que estamos
querendo evitar. As escolas têm autonomia para fazer o dia em que cada criança vai, o
revezamento dos alunos, elas já estão com tudo pronto, assim como os CMEIs, para haver
OUTDOOR
este revezamento”,
frisa.
Este ano, todos os alunos vão receber o uniforme completo e mais uma mochila para
utilizar durante o ano letivo. Primeiro será feito o levantamento dos tamanhos dos uniformes e, depois, confeccionar as roupas, que terá mudança na cor, agora será preto e azul.

aulas retornam no dia 04 de
fevereiro, também com 100%
dos alunos, em todos os níveis, infantil e fundamental,
e seguirão os protocolos para
segurança das crianças. “Todas as escolas e CMEIs estão se
preparando com toda a segurança necessária. O transporte também estará disponível,
cabe ressaltar que estamos
em pandemia, precisamos seguir todos os protocolos. É um
momento de retorno presencial, importante, precisamos
focar, principalmente, na recuperação desses estudantes
tentando, ao máximo, minimizar as perdas pedagógicas
nesses dois anos. Estamos
bastante esperançosos para
que o retorno seja com bastante tranquilidade”, disse
a secretária da pasta, Eliane
Dal Pisol. Para o retorno, a
Prefeitura vai fazer a entrega
de materiais escolares, e os
uniformes estão em fase de
aquisição, e também serão
entregues este ano.
De acordo com o secretá-

rio de Educação de Imbituva
e vice-prefeito, Zaqueu Bobato, a retomada das aulas
do município vai acontecer
em sintonia com o Núcleo
Regional de Educação de
Ponta Grossa, que solicitou
a volta presencial, com 100%
dos alunos. Além disso, os

Estudantes devem seguir os protoco
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a semana com 100% dos alunos em sala
casos de Covid-19, apesar do
número alto, não houve internamentos e agravamento
da doença, e este é outro
fator para a retomada. “Isso
nos dá a tranquilidade, claro,
seguindo os protocolos de
biossegurança, para retomar
com as atividades presenciais. O dano é muito grande
na aprendizagem dos alunos
de ficarem praticamente um

ta o secretário de Educação
do município, Sergio Gomes.
REDE ESTADUAL
A rede estadual segue a
mesma diretriz do ano passado, em que as aulas já aconteciam com todos os alunos em
sala. De acordo com o chefe do
Núcleo Regional da Educação,
Marcelo Fabricio Chociai Komar, os alunos devem retornar no dia 07 com todos os

"Permanecemos com as medidas de
segurança e garantindo que a aula
volta com 100%, com todas as crianças, a partir da experiência que
tivemos no ano anterior"

Jaqueline Lopes

ano e meio sem aula, no remoto. Adiar esse processo é
deixar a situação ainda mais
agravada, então, optamos
pelo retorno presencial”, disse Bobato.
O retorno das aulas no
município de Fernandes Pinheiro aconteceu no dia 02
de fevereiro, 100% presencial,
seguindo as orientações de
cuidados com a Covid-19.
“Terminamos o ano letivo de
2021 com praticamente 100%
dos alunos presenciais e neste
novo ano letivo, com o avanço
da vacinação, decidimos retornar com todas as turmas.
Percebemos que os cuidados
adotados deram resultados,
confirmando que a escola é
um ambiente seguro. Sendo
assim, sentimo-nos mais seguros para o retorno”, comen-

olos de prevenção contra a Covid-19

VANDERLEI KAWA OFS E ALACS
Caríssimos! Uma das
frases mais profundas da
mística e do relacionamento da alma humana
com Deus é a experiência.
É um grito que rompe o
silêncio da contemplação!
Esta situação não é um
discurso, mas uma profissão de fé que brota da mais
sutil experiência do ser
humano, do seu relacionamento com o mistério do

cuidados, exceto aqueles que
têm comorbidades, em que
eles podem aguardar 30 dias
após o esquema vacinal completo (duas doses). Em casos
mais extremos, os pais podem
apresentar atestado médico
ou laudo confirmando a situação, para que não haja perda
de estudo ao aluno.
A vacina contra a Covid-19
não é uma exigência para a
volta às aulas, tanto na rede
estadual quanto municipal.
“Nós orientamos aos pais
da importância da vacina,
temos feitos um grande mutirão, seja com a Sesa ou Seed,
o grande esforço do nosso
governador Ratinho Junior,
para que eles saibam a importância que tem e procurem os
postos com as idades tomem
a vacina”. Para Marcelo, os casos mais leves da doença, neste momento, se dá devido à
vacinação. “Acredito que com
a vacina vamos encontrar
um desfecho para a questão
pandêmica que acontece há
mais de dois anos”, completa.
NOVO ENSINO MÉDIO
O Novo Ensino Médio passa a ser implementado em
2022 no Paraná, para turmas
da 1ª série, com aumento da
carga horária. O chefe do NRE
de Irati explica que devido ao
transporte escolar e conversa
com os prefeitos dos municípios, optaram por fazer
cinco dias de aula, e um dia da
semana com cinco aulas em
contraturno para cumprir as
1000 horas anuais. Isso deve
acontecer na maioria dos

Zaqueu Bobato

ADRIANA PETRESKI PLODOVISKI RYMSZA

Municípios da região voltam com 100% dos estudantes em sala. Exceto Irati, que terá 50%
colégios.
O Novo Ensino Médio será
composto por dois conjuntos
de aprendizagens: a Formação Geral Básica (FGB) e os itinerários formativos. A FGB é
o conjunto de aprendizagens
comuns e obrigatórias a todos
os estudantes, organizada em

em que um professor de cada
escola foi designado para ser
o mediador, inclusive com a
equipe pedagógica do NRE,
para obter o aprendizado necessário para a implantação
do Novo Ensino Médio, além
de conhecer as novidades das
tecnologias que serão implan-

É um momento de retorno presencial,
precisamos focar, principalmente,
na recuperação desses estudantes,
tentando, ao máximo, minimizar as
perdas pedagógicas nesses dois anos.
Estamos bastante esperançosos para
que o retorno seja com bastante tranquilidade”

ELIANE DAL PISOL

quatro áreas do conhecimento. “Agora, serão questões de
aperfeiçoamento, que são
necessários para, além de
ter uma formação ampla e
especifica, inserir o estudante no mercado de trabalho”,
destaca Marcelo.
No ano passado, iniciou
uma capacitação em Foz do
Iguaçu, que ainda continua,

tadas em sala de aula.
INVESTIMENTOS
Segundo Marcelo, os
investimentos na educação
estadual em toda a região
chegam a quase R$ 10 milhões, com as tecnologias
e obras que já estão em
andamento e outras que
ainda serão feitas. Entre as
melhorias, ele cita os kits

de robóticas que receberam
ano passado e do Educatron,
além disso, houve melhorias na internet, e laboratórios de informática.
Várias reformas foram
feitas nos colégios da região, teve a entrega dos
uniformes aos alunos dos
colégios cívico-militares.
Também, demandas de
20 anos esperadas devem
acontecer nos próximos
meses. Além disso, o prédio
do Núcleo em Irati ganhará
reforma, e haverá novos
laboratórios nos colégios e
ampliação de salas de aulas.
“Desde a pandemia para
cá, além de uma grande superação das nossas escolas,
professores e funcionários,
o grande trabalho da SEED,
do governador Ratinho Junior, de melhorar a nossa
educação e temos sentido
isso. Mesmo com grandes
dificuldades, tivemos um
avanço pela resiliência,
empatia e grande trabalho
de todas as gestões, os diretores, da Secretaria de
Educação, e dessa mudança
que colocou o Paraná em
primeiro lugar em educação”, finaliza Marcelo.

PAZ E BEM
A MÁXIMA DO PERDÃO
absoluto. Interessante como
o povo simples, mas cheio
de santidade, a qualquer
momento da vida balbucia
esta doxologia qual uma
ladainha: como o Senhor é
bom! No livro do Eclesiástico
afirma: “O Senhor é bom e
conhece a quem formou,
não os desampara nem deixa
de perdoá-los”. É uma conseqüência de bondade do
Senhor. É o sentimento mais

gratificante de uma pessoa o
não se sentir desamparado,
só e desprotegido. O estar desamparado material, moral,
espiritual e psiquicamente
é a porta de contato com a
solidão, algo triste e que machuca a alma humana! Não
nascemos para vivermos
sós, precisamos uns dos outros na nossa vida sempre,
até na hora da morte. Essa
experiência cada um de

nós vai vivenciando com os
passar dos anos, lembrando
sempre que nosso Deus é a
causa de tudo e de todos nós.
Deus, que é Pai de bondade
e misericórdia, está sempre
pronto a proteger e amparar
a todos, muitas pessoas ainda não percebem isso acontecer e não só isto, pronto
sempre a perdoar qualquer
ofensa, qualquer erro, qualquer transgressão! O perdão

é a máxima expressão de
quem ama e ama sempre,
sem limites e sem esperar
recompensa alguma. É a
profunda experiência de
doação de alguém que não
vê limites no gostar do
outro, no amar ao outro. E
este atributo nós conferimos a Deus e em um grito
dizemos: O Senhor é Bom
e Misericordioso! Reflita.
Paz e Bem!
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VIAS AÉREAS SUPERIORES

Tosse Crônica: 5 doenças que podem
estar por trás desse sintoma
A tosse é um
mecanismo de
defesa do nosso
organismo para
expelir alguma
substância ou
corpo estranho
que incomodem os
pulmões

Devido ao clima, a tosse é mais comum no outono e no inverno, mas
também pode aparecer
em inúmeras situações
durante o verão. Até mesmo sair do frio do ar-condicionado do escritório
para o calor da rua pode
causar incômodo na garganta.
A tosse é um mecanismo de defesa do nosso
organismo para expelir
alguma substância ou
corpo estranho que incomodem os pulmões. É
um sintoma normalmente presente em doenças
pulmonares ou nas vias
aéreas superiores (laringe e faringe).
Gripes e resfriados,
por exemplo, manifestam o sintoma da tosse
por um período de até 3
semanas, durante a fase
aguda dessas doenças.
Caso a tosse permaneça
por um tempo maior ou
que se repita de maneira
frequente, passa a ser
tratada como tosse crônica, pois pode ser sinal
de algo mais grave e deve
ser investigado.
Listamos abaixo cinco
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A tosse é um sintoma normalmente presente em doenças pulmonares ou nas vias aéreas superiores
doenças que podem ser
a causa da tosse crônica:
SINUSITE
A sinusite é uma inflamação ou inchaço das
cavidades ao redor das
vias nasais, chamadas
seios paranasais, e pode
tornar-se uma infecção.
Os sintomas que aparecem são: dores de cabeça
e no rosto, tosse com catarro e acúmulo de muco
nasal. A doença pode aparecer desencadeada por
um resfriado e alergias.
O tratamento é feito para
aliviar os sintomas. Caso
seja sinusite crônica, ela
pode durar até oito semanas e, nesse caso, pode
ser necessária a medicação de antibióticos.
TUBERCULOSE
A tuberculose é uma
doença bacteriana e que
afeta os pulmões, principalmente. As bactérias se

propagam facilmente por
gotículas respiratórias
no ar (espirro e tosse) e
por saliva (beijos ou bebidas compartilhadas).
A maioria das pessoas
infectadas pela bactéria,
não apresentam sintomas. Quando é assintomático, nem sempre o
tratamento é necessário.
Quando aparece, os sintomas incluem a tosse
(às vezes, com sangue),
febre sudorese noturna
(excesso de suor) e perda
de peso.
ASMA
A asma é uma doença
inflamatória crônica que
causa inflamação nas
vias aéreas, tornando-as estreitas e inchadas,
além do excesso de produção de muco. Atinge
principalmente crianças
até os cinco anos de idade, mas pode surgir em

outras fases da vida. Ela
causa dificuldade para respirar, dor no peito, respiração ofegante e tosse.
Doença do Refluxo Gastroesofágico
Também conhecida pela
sigla DRGE, é uma doença
digestiva em que o ácido do
estômago retorna ao esôfago e pode chegar até a garganta, laringe ou faringe,

irritando a mucosa. Causa
inflamação, tosse seca e pigarro, além da sensação de
queimação após se alimentar e a piora ao deitar-se.
BRONQUIECTASIAS
As bronquiectasias são
doenças pulmonares que
podem ser causadas por
infecção bacteriana ou por
obstrução dos brônquios, levando a dilatação irreversível dos brônquios. Não tem
cura e pode até ser fatal, por
isso é fundamental fazer o
acompanhamento médico,
com fisioterapia e uso de
medicamentos para amenizar os efeitos da doença.
Os sintomas associados
são: tosse persistente com
catarro (pode ter sangue
também), mal-estar geral,
perda de apetite e falta de
ar.
É importante observar
que cerca de 30% dos pacientes podem apresentar
uma associação de mais de
uma dessas doenças. Os “xaropes” caseiros para tosse
devem ser evitados pois não
trazem nenhum benefício
efetivo e podem mascarar
um problema mais grave.
Por isso, o acompanhamento médico é a maneira mais
eficaz para diagnosticar
corretamente a patologia
e fazer o tratamento adequado.
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CAPACITAÇÃO

Eventos visam promover o fortalecimento
da Rede de Assistência Social da região
outros municípios de nossa
região em momentos anteriores, que demonstram
a interação das equipes da
Política de Assistência Socialde nossa região. E só vem
fortalecer a importância do
diálogo e o aprimoramento
dos serviços prestados pelos
municípios através das capacitações”, destaca Junior.

Atividades
possibilitam a
articulação entre
os municípios e
aprimoramentos
dos serviços
prestados nos
CRAS, CREAS, Casas
Lares, Programa
Família Acolhedora,
entre outros
Cada vez mais Irati e os
municípios próximos têm
tido contato com iniciativas que promovem o fortalecimento da Política da
Assistência Social. A nível
regional, isso significa que
os municípios têm a possibilidade de articular entre
si atividades que têm como
função o aprimoramento
dos serviços prestados nos
CRAS, CREAS, Casas Lares,
Programa Família Acolhedora, entre outras iniciativas
e órgãos socioassistenciais.
Como exemplo dessas
atividades, entre os dias 25 e
28 de janeiro, em Guamiran-
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Entre os dias 25 e 28 de janeiro, em Guamiranga, ocorreu a Capacitação do Serviço de Acolhimento Familiar

“Esse foi um dos vários
momentos em que houve a integração da política
de assistência social entre
os municípios da região e,
assim, discutir, analisar e
organizar os serviços prestados”, afirma a gestora
municipal de Assistência
Social e Habitação de Inácio
Martins e representante do
COGEMA, Cleusy de Fátima
Nascimento, que participou
do evento. A gestora diz que

o momento foi importante
para fomentar a discussão
a partir de um olhar crítico
de como está sendo a prestação de serviço das equipes
municipais.
Cleusy também concorda
que a troca de experiências
e aprimoramento técnico
implicam diretamente na
qualidade do atendimento ofertado pelas cidades,
correspondendo ao exato
objetivo do fortalecimento

da rede dos serviços de Assistência Social.
Junior Benato, presidente
da Associação dos Municípios Centro do Sul do Paraná
(AMCESPAR), está de acordo
e ressalta que os eventos são
de extremo benefício para a
região. “São encontros como
este, já proporcionados por

“Quanto mais
pessoas participam destes
momentos
de formação,
mais o serviço
se propaga e
conseguimos
atuar dentro da
defesa e garantia de direitos,
conforme prevê
nossa política de
atuação”

MAYARA DE FÁTIMA FILA,

FAMÍLIA ACOLHEDORA
O projeto Família Acolhedora vem sendo desenvolvido na região e tem como
objetivo o amparo de crianças e adolescentes em situação de violação de direitos.
Ao serem afastados de seus pais ou parentes biológicos, são acolhidos temporariamente na casa de uma família voluntária enquanto aguardam uma possível adoção.
Guamiranga está iniciando os trabalhos no programa agora e, está com inscrições
abertas para as famílias que desejam se voluntariar. Interessados (as) devem entrar
em contato pelo número (42) 92000-6801.

ga, ocorreu a Capacitação
do Serviço de Acolhimento
Familiar. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de
Guamiranga que convidou
todas as equipes da Assistência Social da região.
Mayara de Fátima Fila,
organizadora da capacitação e Secretária Municipal
de Assistência Social de
Guamiranga, compreende
que “a ideia de convidar os
municípios vizinhos para
participar junto da nossa
equipe surgiu no sentido
de compartilhamento de
experiências”. Ainda, ela
explica que o serviço do
Família Acolhedora é muito
recente na região e que, por
conta disso, muitas questões
práticas e teóricas surgirão
e precisam ser esclarecidas.
“Quanto mais pessoas participam destes momentos
de formação, mais o serviço
se propaga e conseguimos
atuar dentro da defesa e garantia de direitos, conforme
prevê nossa política de atuação”, completa.

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.

Invista em
previdência
com o
Sicredi.
Aqui seu investimento
rende mais do que dinheiro.

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

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

Aponte a câmera do
celular e saiba mais.

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

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

Teixeira Soares será sede dos
Jogos Escolares do Paraná
Competição
ocorrerá em
maio e setembro
e o município
será palco das
fases regional e
macrorregional

Teixeira Soares será a sede
das fases regional e macrorregional dos Jogos Escolares
do Paraná (JEP'S), que ocorrerão nos meses de maio e setembro de 2022. O acordo foi
firmado na segunda-feira (31)
e é a segunda vez o município
será palco da competição.
A prefeita interina do município, Juliana Belinoski,
comemora a realizados dos
jogos. “Isso é muito importante, tanto para o nosso município, quanto para os nossos
atletas. Porque é através dos
jogos que é possível descobrir
novos talentos para o esporte
e promover a integração, até
mesmo o intercâmbio entre
os alunos, trazendo a socialização”, afirma.
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Os Jogos deverão atrair turistas e competidores de outros municípios para Teixeira Soares
O secretário municipal de
Esportes, Alyson Platini de
Souza, aponta:“vamos fazer
mais uma vez essa edição
aqui para que possamos mostrar a qualidade do município
para esse tipo de competição
e trazer cada vez mais essas
competições regionais”. Ele
também comenta que a atividade terá o papel social de
fortalecer as iniciativas es-

portivas na cidade. “É muito
importante até para o desenvolvimento do esporte em
Teixeira Soares, tornando o
município mais conhecido
entre pessoas de outras cidades”.
Ainda, o secretário pontua
que os Jogos deverão atrair
turistas e competidores de
outros municípios do estado. Isso, de acordo com ele,

poderá auxiliar no processo
de retomada gradual das
atividades econômicas de
Teixeira Soares. “Ocorrer jogos aqui permitirá um movimentar a economia, aquecer
o comércio e, neste momento
pós-pandemia, favorece no
retorno das atividades, para
o nosso dia a dia ir voltando a
normalidade”, afirma.
A fase regional ocorrerá

entre os dias 26 a 31 de maio
e poderão competir os atletas
que tem entre 12 e 17 anos,
representando suas instituições de ensino, dos nove municípios do Núcleo Regional
de Educação de Irati (Fernandes Pinheiro, Guamiranga,
Inácio Martins, Irati, Mallet,
Prudentópolis, Rebouças, Rio
Azul e Teixeira Soares).
Já a etapa“Bom de Bola”,
acontecerá de 23 a 25/09, e
participarão os competidores
vencedores da macrorregional, além do time da casa
que tem uma vaga garantida.
Nesse caso, estão englobadas
as cidades de Ponta Grossa,
União da Vitória, Guarapuava
e Irati.
Durante a cerimônia que oficializou Teixeira Soares como sede dos
Jogos,participaram a prefeita em exercício, Juliana
Belinoski; o Chefe do Núcleo
Regional de Educação de Irati, Marcelo Fabricio Chociai
Komar; a Coordenadora de
Educação Física do Núcleo
Regional de Educação de Irati,
Íris Floriani; e o Secretário
Municipal de Esportes, Alyson
Platini de Souza.

DESENVOLVIMENTO

Prefeito Celso Kubaski faz balanço do
primeiro ano de mandato em Imbituva
O prefeito
falou sobre
investimentos,
projetos concluídos
e obras futuras
O prefeito de Imbituva,
Celso Kubaski, avaliou o primeiro ano do seu segundo
mandato na cidade. Kubaski
prometeu que as melhorias
não vão parar e que o trabalho
da gestão é feito em prol do
bem-estar dos imbituvenses.
O ano de 2021 para o município foi de muito investimento e organização, com
o agravante da pandemia a
gestão precisou buscar soluções lógicas que priorizavam
a saúde, porém diversos projetos e promessas de campanhas foram cumpridas.
Dentre as mudanças, está
o Estádio Municipal que no
dia 27 de janeiro finalizou a
licitação, parte dos recursos
para o projeto vieram através
de emenda do deputado Aliel
Machado.
Segundo Kubaski, tiveram
vários investimentos nos
bairros do município, como
localidades do interior que
receberam água tratada e
novos bueiros, o que era uma
promessa de campanha do
prefeito. Além de cascalhamento e asfaltamento, a Pre-
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Kubaski está no primeiro ano do seu segundo mandato
feitura também investiu em
iluminação pública, trocando
as lâmpadas da cidade por
Led. “São investimentos que
aos olhos da população quase
não aparecem, mas são importantes da mesma forma”,
explicou Celso.
Outra mudança significativa que ocorre em Imbituva
são as pavimentações asfálticas no Conjunto Atais Beraldo
e na Vila Brasil, outros bairros
também serão beneficiados
com o projeto. Para a Vila Brasil, foram destinados R$12,6

milhões em pavimentação,
com recursos próprios e também emprestados. A localidade é a maior do município,
conta com 500 casas e pouca
infraestrutura.
No bairro Atais Beraldo,
os recursos são em torno de
R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1
milhão através de recurso
federal do deputado Aliel Machado. “Aqueles bairros que
não conseguimos recursos
federais ou estaduais, iremos
fazer com recurso próprio,
mas a nossa intenção como

governantes é cumprir nosso plano de trabalho, que é
pavimentar todos os bairros
do nosso município”, disse o
prefeito.
Celso garante que as mudanças não vão parar e que
todos os governantes trabalham juntos em prol dos
munícipes. “Temos o apoio
do legislativo, somos parceiros e uma boa equipe, tenho
apenas dois vereadores de
posição que cumprem muito bem o papel deles e eu só
tenho a agradecer por tudo
que estamos construindo”,
comenta.
HOSPITAL MUNICIPAL
O marco da gestão de Celso Kubaski e Zaqueu Bobato
será a construção do hospital.
Imbituva tem a necessidade deste recurso e o projeto
está em fase final, logo será
aberto o processo licitatório.
Segundo o prefeito, o hospital
será construído dentro dos
padrões que a comunidade
necessita, com uma ala ma-

ternal e uma ortopédica.
Como recurso para a obra,
o prefeito explica que o município está saudável financeiramente, com dinheiro
em caixa, mas que pretende
realizar um financiamento
com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 30 milhões
para a área de infraestrutura,
em que uma parte será destinada para a construção e o
restante para a pavimentação
dos bairros. Este valor já está
pré-aprovado.
Com a construção, o Pronto Atendimento do município
passará a ser a nova Prefeitura. Está é uma ideia do prefeito para a destinação do prédio
atual. “A nossa Prefeitura tem
salas pequenas, é um local
apertado, temos em torno
de uns seis ou sete imóveis
alugados para outras Secretarias. Pretendemos transformar o local para deixar todas
as Secretarias juntas. É uma
ideia, não tem nada definitivo”, finalizou.
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INFRAESTRUTURA

Recape asfáltico melhora mobilidade
na área rural de Prudentópolis
Região de
Jaciaba e Ligação
recebe 1200m
de manutenção
asfáltica

A prefeitura de Prudentópolis, através da Secretaria de Transportes e Infraestrutura, iniciou a obra de
recape asfáltico na região
de Jaciaba e Ligação, na
manhã do dia 24 de janeiro.
A previsão é que as obras
sejam entregues na metade
do mês de fevereiro, se não
houver impedimentos causados pelo clima. O recape
está sendo realizado com
recurso próprio do município. O investimento é de
R$800 mil.
O prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler, descreve a obra como uma
conquista para a cidade.
“Estávamos com ela planejada desde o final do ano

Prefeitura de Prudentópolis

DANIELA VALENGA

Previsão é que as obras sejam entregues ainda em fevereiro, se não houver impedimentos pelo clima

passado e conseguimos
iniciar já em janeiro”, fala.
Stadler ressalta a importância que a obra representa
para as comunidades: “É
uma maior segurança e
qualidade na locomoção
de todos que necessitarem
passar pelo local”.
O Secretário Municipal

de Obras, Eliseu, relata que
o recape do asfalto nas regiões era uma necessidade
dos moradores. “O asfalto
é antigo e devido ao clima
e ao passar do tempo, ele
começou a rachar e fazer
buracos”, explica. O secretário também lembra que
as regiões são agricultoras

e, por isso, caminhões e
máquinas pesadas sempre passam pelas estradas.

“Por esses motivos, havia a
necessidade de aperfeiçoar
esses dois trechos para simplificar, otimizar o tempo e
trazer mais segurança para
os moradores das regiões”,
aponta.
Segundo o fiscal da obra,
a primeira etapa consiste
em realizar o “rachão”, ou
seja, a manutenção dos
pontos que tiveram umidade abaixo da pavimentação
asfáltica, fazendo com que
o asfalto cedesse. A etapa
seguinte é a limpeza no
entorno do asfalto para
que seja possível realizar o
recape.
Após o término das obras
na região de Jaciaba e Ligação, será realizado um novo
projeto para recape asfáltico na região urbana de
Prudentópolis. Ainda não
há previsão de quais serão
as vias contempladas.

“É uma maior segurança e qualidade
na locomoção de todos que necessitarem passar pelo local”

PREFEITO OSNEI STADLER

REBOUÇAS

Vereadores e vereadoras fiscalizam
obra no Ginásio de Esportes Camilão
Parlamentares
estiveram no local
da reforma que
acontece há dois
anos
Na tarde de 26 de janeiro, uma comitiva de
vereadores esteve fiscalizando mais uma obra no
município. Desta vez foi
no Ginásio de Esportes Camilão, obra de reforma que
vem sendo realizada há
quase dois anos, sendo um
dos anseios da população
em ver a reforma o quanto
antes concluída.
Estiveram presentes o
presidente da Câmara de
Vereadores, Ricardo Carlos
Hirt Júnior; o vereador João
Kosak e as vereadoras Elizabete Piani e Marcia Freitas.
“Nós iremos estar de
surpresa visitando obras do
município, e essa vai ser a
linha. Não iremos avisar em
qual horário, dia ou mês em
que estaremos realizando a
visita e acompanhamento
das obras. Estamos apenas
cumprindo o dever do Legislativo. Quanto à reforma do
Ginásio Camilão, nesse dia
em que estivemos no local,
funcionários da empreiteira contratada não estavam,
por motivo de isolamento
(por conta da Covid). Mas
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Vereadores e vereadoras na vistoria das obras de reforma do Ginásio de Esportes Camilão
obtivemos a informação
de que a obra está com um
bom andamento. Claro, no
decorrer desse período todo
houveram alguns entraves,
como no novo piso da quadra, mas está sendo resolvido. Os banheiros da parte
superior já estão prontos.
E estivemos verificando a
questão sobre a colocação
da iluminação interna, que
será em LED”, comentou o
vereador Ricardo.
Além dos itens informados pelos vereadores,
também já estão concluídas
duas novas salas, sendo
uma que abriga os trabalhos da Assessoria de Esportes, além do setor destinado
ao botequim.

“Nós vereadores temos
sido bastante cobrados pela
população no tocante ao
término dessa obra. Além
disso, estamos cumprindo
com o nosso trabalho de
fiscalizadores”, frisa o vereador João Kosak.
Por sua vez, a vereadora
Elizabete Piani lembrou de
que o local foi palco de importantes eventos esportivos, não apenas do município; mas em nível regional.
“Eu já vi inúmeras vezes
este ginásio lotado. Acompanhei campeonatos aqui,
apresentações e o esporte
é saúde, e faz bem para o
povo. Queremos ver o ginásio de esporte funcionando
novamente. É triste ver

essa situação, tanto tempo
assim”, destaca Elizabete.
Para a vereadora Marcia
Freitas, a vistoria foi muito
importante. “Até mesmo
para que possamos dar uma
resposta para a população,
pois isso é patrimônio dos
reboucenses”.
Segundo informou o
ex-assessor de Esportes do
município, Enoch Pereira,
responsável pelo setor, no
período em que os vereadores e vereadoras estiveram
realizando a vistoria; vários
foram os motivos que contribuíram para os entraves
na obra. “A empresa que
havia ganhado a licitação
anteriormente, não conseguiu cumprir o contrato

devido à pandemia; que
além de todos os problemas
sanitários, ocasionou uma
alta de preços nos materiais
a serem utilizados na obra.
Com isso, ela não teve, como
exemplo, condições de realizar a quadra. Mas, agora
com a nova empreiteira que
está realizando o trabalho,
acredita-se em um prazo de
até noventa dias para a conclusão total da obra”, disse.
SOBRE A REFORMA DO
GINÁSIO
O projeto original de reforma do Ginásio de Esportes Camilão, estabelece que
seja construída uma sala,
para abrigar a secretaria
de Esportes. Adequações de
acessibilidade junto àquela
unidade esportiva, inclusive a instalação de um elevador para cadeirantes. Além
de melhorias e ampliação
da quadra, que é construída
em madeira, devendo passar por uma revitalização;
e a colocação de portas de
saída de emergência, entre
outras adequações necessárias.
Em 27 de novembro de
2019, o então chefe de Gabinete da prefeitura, Jaderson
Molinari informou durante
entrevista ao jornalista
Clayton Burgath, que para
essas melhorias estavam
estimados investimentos
à época, na ordem de R$
250.000,00.
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Prefeitura Municipal de
Rio Azul
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos
interessados, que se encontra retificado o Pregão PRESENCIAL, nº. 09/2022, do
tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 16 de fevereiro
de 2022, às 08H30min, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E
COMPLETEMENTARES, 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 partir
do dia 04 de fevereiro de 2022.
Rio Azul, 03 de fevereiro de 2022.
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 encontra retificado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 10/2022, do
tipo MENOR PREÇO por item, com data de abertura para o dia 17 de fevereiro de
2022, às 08H30min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES
FUTURAS E PARCELADAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DE IMPLEMENTOS E TRATORES AGRICOLAS (FORNECIMENTOS DE PEÇAS E
MÃO OBRA). 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 partir do dia 04 de
fevereiro de 2022.
Rio Azul, 03 de fevereiro de 2022.
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 encontra retificado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 12/2022, do
tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 18 de fevereiro
de 2022, às 13H30min, cujo objeto é o : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE AR CONDICIONADO PARA SALÃO NOBRE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da plataforma eletrônica
BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:30h
do dia 04/02/2022 às 13hr 30min do dia 18/02/2022, início da fase de lances às
14hrs 00min do dia 18/02/2022. 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 04 de fevereiro de 2022.
Rio Azul, 03 de fevereiro de 2022.
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 encontra retificado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 11/2022, do
tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura para o dia 18 de fevereiro
de 2022, às 08H30min, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM,
TIPO FURGÃO DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da plataforma eletrônica BLL.
O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:30h do
dia 04/02/2022 às 08hr 30min do dia 18/02/2022, início da fase de lances às 09hrs
00min do dia 18/02/2022. 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 04 de fevereiro de 2022.
Rio Azul, 03 de fevereiro de 2022.
LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
104-2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
L M CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é
o acréscimo do valor de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais) equivalendo a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total da Ata de Registro de Preços nº
104/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas
ASSINATURA: 02/02/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Leonardo Mikovski - Representante
Súmula de Requerimento de Renovação de Licenciamento Ambiental
RIO AZUL PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ:
75.963.256/0001-01) torna público que irá requerer
ao IAT a renovação da Licença Ambiental Simplificada, para a atividade de empreendimento imobiliário
de interesse social, a localizar-se no Prolongamento
da Rua Nossa Senhora da Luz, bairro Beira Linha,
Município de Rio Azul - PR.
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO 02/2022 –
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE VENTILADORES DE TETO PARA A NOVA VANDA HESSEL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
FAVORECIDO: : L G DA SILVA EQUIPAMENTOS
LTDA
CNPJ.: 38.118.837/0001-02
Embasamento Legal: Nos termos da lei 8.666/93
Rio Azul, 31 de janeiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
023/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ.: 38.118.837/0001-02
VALOR: R$ 8.249,45 (Oito Mil, Duzentos e Quarenta
e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 31/01/2022 à 30/01/2023.
ASSINATURA: 31/01/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LUCAS GUILHERME DA SILVA
Representante

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM PRUDENTÓPOLIS/PR
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizada pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas
datas de 17/02/22 (1º leilão) e 24/02/22 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do seguinte lote: Lote 5 - Prudentópolis/PR. Lot.
Sto. Antônio. Rua Cap Francisco Durski Silva, s/n (Lt. 05 da Qd. 03). Ter c/ 372,00m². Mat. 13.961 do RI local. Obs.: Ocupado.
(AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 277.238,58. 2º Leilão R$ 51.000,00. (caso não seja arrematado no 1º leilão). COND. DE
PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira.
OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • Cond. de Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

LEILÕES JUDICIAIS EM PRUDENTÓPOLIS/PR
1º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 23/02/2022 às 13:30h, (com lances a
partir da avaliação).
2º Leilão: Somente na modalidade eletrônica, no dia 07/03/2022 às 13:30h, (pela melhor
oferta desde que não seja vil).
LOCAL DO LEILÃO ON-LINE: Site do leiloeiro - www.simonleiloes.com.br O Interessado em ofertar lances de forma eletrônica deverá efetuar cadastro prévio no
site do leiloeiro, sendo o cadastro requisito indispensável para participação na alienação
judicial eletrônica.
LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L, cuja remuneração será da seguinte
forma: 5% do valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante.
Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil
seguinte.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser realizado à vista pelo
arrematante. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) em prestações poderá
apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para pagamento parcelado
nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da arrematação e saldo
parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido.
Vara Cível - Autos 0002959-93.2020.8.16.0139 de Carta Precatória Cível, em que é
exequente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e executado(s): ANISIO PURETZ, JOSE
ORLANDO ALVES DA CRUZ, R PURETZ E FILHOS LTDA, ZENOBIO
PURETZ. BEM(NS): Prudentópolis/PR: Lote 01, quadra 78, c/ 12.100m², med. 144m
de frente p/ a BR-373, matr. 15.372 CRI, próximo ao Posto de Combustível.
AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$619.433,43 em 01/11/2021. Dívida: R$1.550.108,61, em
04/02/2020, valor sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Termo de
Penhora mov.1.4. Ônus: Os que constarem nos autos. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo
intimado(s) o(s) executado(s) cônjuge(s), condômino(s)/coproprietário(s): OSMARIO
BATISTA e sua esposa ANA VALUX BATISTA; usufrutuário(s), credor(es)
hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 do CPC.
RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões –
(46) 3225-2268 - www.simonleiloes.com.br - contato@simonleiloes.com.br

Súmulas
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
STADLER, BLAGINSKI & CIA LTDA torna
público que irá requerer ao Instituto Água
e Terra - IAT a Licença Ambiental de
Instalação, para Fabricação de artefatos
diversos de madeira, exceto móveis, situada à Colonia Maria Brava, s/nº - Zona
Rural, no Município de Imbituva - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA
MARCOS MARCHINSKI torna público
que irá requerer ao Instituto Água e Terra
- IAT, a Renovação de Licença Ambiental
Simplificada para fornos para produção
de carvão, situado à Avenida Vedolino
Neves, 446, Bom Retiro, no Município de
Teixeira Soares - PR.
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DESENVOLVIMENTOS

Prefeitura de Irati investe em
obras para o setor de educação
São quatro obras
em andamento:
dois CMEI’s, uma
escola e nova
sede da Secretaria
Municipal de
Educação

Os dois CMEI's e a Escola tem um valor total de recursos de R$ 3.425.989, 41 milhões que serão entregues ainda este ano
para março deste ano.
Jandira explica que as
obras têm uma grande importância para a educação
no município e garantiu
que não vão ficar paradas.
“São obras grandiosas,
que ficarão para a posteridade. A Escola Antonina
foi uma aquisição de anos
anteriores, ficará pronta
ainda este ano, é algo que
o nosso município e os
nossos alunos merecem”,
disse.
Segundo a secretária,
os dois novos CMEI’s vão
auxiliar muito na alta
demanda que o municí-

“São obras
grandiosas, que
ficarão para a
posteridade. A
Escola Antonina
foi uma aquisição
de anos anteriores, ficará pronta
ainda este ano, é
algo que o nosso
município e os
nossos alunos
merecem”

Esther Kremer

JANDIRA TEREZINHA GIRARDI

CMEI Professora Sirlei Nedopetalski Brandalise localizada no Rio Bonito

espaço interno e externo.
Segundo a secretária de
Educação, Jandira Terezinha Girardi, o prédio antigo não ficará esquecido.
Um estudo será feito para
saber o que vai ser possível realizar no local, mas
que, possivelmente, será
um novo CMEI. O valor
dos recursos para a obra
é R$ 1.146.943,46 milhões,
com previsão de entrega

pio tem com cre ches e
escolas, ela explica que,
geralmente, existem filas
de espera e que isso não
deveria acontecer, poistodo têm o direito de uma
educação de qualidade.
“Para nós, é maravilhoso,
hoje não temos filas de
espera e com esses novos
ambientes, não vamos ter
também. Todas as obras
serão muito bem utilizadas, são grandes, bem
montadas, agora é só terminar e fazer a entrega”,

comenta.
NOVA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
Outra mudança necessária é a nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
O espaço está localizado na
Av. João Stoklos, onde seria o prédio da Prefeitura,
perto do Fórum Eleitoral.
Segundo Jandira, a própria
Secretaria está custeando
a reforma no local no valor
de R$ 599.108,77 mil.
A mudança vai acontecer porque o prédio atual
da Secretaria de Educação
não é do município, desta
forma, não é possível reformá-lo. O local está com
a estrutura física comprometida e com risco de

desabamento.
“A obra da nova Educação para nós é maravilhosa, todos sabem que o
prédio que estamos é do
estado, não é nosso, ou
seja, não podemos mexer
nele, nem fazer reforma”,
explica Jandira.
A secretária também
explicou que outros investimentos estão sendo feitos no setor da educação,
como a aquisição de TV’s
65” e notebooks para escolas e CMEI’s do município,
merenda com melhor qualidade e materiais de higiene e prevenção a Covid-19.
“Trabalhamos em conjunto
para oferecer o melhor aos
nossos alunos”, finalizou.

Esther Kremer

O município de Irati
está investindo no setor
de educação, principalmente, em obras que possibilitam o aumento de
vagas em CMEI’s, visto
que há uma alta procura
por este serviço. São três
obras em andamento: dois
CMEI’s e uma escola, com
recursos em um total de
R$ 3.425.989,41 milhões.
Também está em construção a nova sede da Secretaria de Educação e todas
as obras serão finalizadas
neste ano.
Um dos CMEI’s ficou
intitulado como Professora Sirlei NedopetalskiBrandalise e está localizado no bairro Rio Bonito,
Av. Teixeira Soares esquina com a Rua Virgínio
Trevisan. O outro, como
CMEI Pastor Abílio Alves
de Araújo e está localizado
na Rua Dário Araújo, esquina com a Rua Herbert
Alberto Stein, no bairro
Dallegrave. Ambos estão
em fase de construção e
com previsão para serem
entregues em outubro
deste ano.
N ova c o n s t r u ç ã o d a
Escola Municipal Prof. Antonina Fillus Panka, localizada no bairro Vila Nova,
vai contar com um amplo

Nilton Pabis

ESTHER KREMER

Nova sede da Secretaria Municipla de Educação de Irati
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GENTE

belíssima
Eduarda Jacomel comemorou mais um
ano de vida
na terça-feira
(01). Que você
tenha uma
vida cheia
de alegrias,
conquistas e
muito amor.
Feliz
aniversário!

Suelen Lima

social@folhadeirati.com.br
WhatsApp (42) 9 8423-2333

“Este é o filho que a vida me deu”
É desta forma que Hélio de Mello descreve seu sobrinho Miguel Mello
Neto, formado em Medicina casou-se no mês de janeiro com a Bióloga
Ana Carolina Barborsa, a cerimônia aconteceu na Igreja Santa Rita, em
Ponta Grossa. Após, os convidados foram recepcionados no Quintá Rosé
Eventos. O casamento foi uma mistura de emoção, felicidade, gratidão,
amor e muita saudade, Maria de Mello (In memorian), mãe de Miguel,
esteve presente no coração do noivo que escolheu seu tio e pai de criação, Helio, para representar o lugar da mãe na entrada da Igreja.
Felicidades!!!

Helion Samways, conhecido pelos amigos por
“teteco tricolor”, recebeu as felicitações pela
passagem do seu aniversário na quinta-feira
(03). Que sua vida seja repleta de realizações, e
que você comemore com muita saúde e alegria
a chegada dos seus 78 anos. Feliz aniversário!

A fisioterapeuta Patrini
Mikuska, moradora de
Teixeira Soares, completa idade nova nesta
sexta-feira (04). Muitas
alegrias, saúde e sucesso na sua vida.
Parabéns!!!

Cerimônia Ucraniana!
O casal Vanessa e Leonardo Luna celebraram sua união em uma linda cerimônia Ucraniana que aconteceu na Igreja Imaculada Coração de Maria. Após,
os convidados foram recepcionados no Rancho Vó Tereza. Que vocês possam
construir uma linda vida a partir do sim que disseram um ao outro no altar.
Parabéns aos recém-casados!
O registro do casamento foi feito pelo fotógrafo Juliano Gil.

O casamento
dos sonhos!
O casal Daniel Rebesco
e Rayani
passaram de
noivos a recém-casados
no sábado
(29). Junto
de amigos
e familiares
eles comemoram este dia
tão especial
no Rancho
Vó Tereza. O
casamento
contou com a
organização
impecável da
AP acessoria
em eventos,
o que tornou
este dia ainda
mais perfeito.
Que Deus
abençoe esta
união e este
amor cresça
e se solidifique cada vez
mais!
Felicidades!!!

