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Caiu a
máscara

FACULTATIVO

A partir desta sexta-feira (11), o uso da 
máscara passa a ser facultativo em Irati, 
Imbituva e Inácio Martins, em locais aber-
tos e fechados. A pessoa pode escolher se 
utiliza o item ou não. Os demais municí-
pios aguardam uma posição do estado e 
continuam com a obrigatoriedade. 
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Ali adiante
Depois que as vacinas chegarem a todos e as outras medi-

das de prevenção tiverem cumprido seu papel fundamental. 
Assim que a humanidade puder respirar mais uma vez os 
mesmos ares sem tanto medo guardado no peito. Após do-
brarmos a esquina desta pandemia que já nos acompanha 
há dois anos. Ali adiante, logo depois das tantas histórias 
que vivemos e seguimos vivendo, teremos muito a ensinar.

Enquanto profissionais de saúde, poderemos falar sobre 
as muitas famílias que se quebraram para sempre com 
a ausência daquela pessoa querida que se foi pelo vírus. 
Ou dos tantos recuperados que vimos saindo pela porta 
da frente dos hospitais, celebrando uma vida nova que 
ganharam como um presente a muito custo. Ou das enor-
mes dificuldades para lidar com as longas jornadas, com 
o temor por nossas vidas e pelas vidas dos que amamos, 
com a imprevisibilidade do comportamento do inimigo 
que enfrentamos. Não há quem tenha visto mais de perto 
o sofrimento causado pela covid-19.

Enquanto gestores, por outro lado, poderemos nos 
lembrar dos desafios nunca antes vivenciados por nós. 
Estivemos em um cenário de guerra sem que pudéssemos 
enxergar nosso oponente, batalhando às cegas ao mesmo 
tempo em que as armas se apresentavam. Dia a dia, precisa-
mos fazer escolhas e definir estratégias para proteger nossas 
equipes e garantir as melhores possibilidades para nossos 
pacientes. Tudo isso sem um dos fatores mais importantes 
em uma guerra: o orçamento. Com a paralisação de cirur-
gias eletivas e outros procedimentos que fazem o fluxo de 
caixa de instituições de saúde se movimentar, tivemos de 
buscar recursos e forças em todos os cantos possíveis. Ali 
adiante, tudo isso será útil.

Hoje, sabemos como gerir melhor nossos leitos disponí-
veis, ativar e desativar unidades de cuidado intensivo com 
mais agilidade, aproveitar da melhor maneira a oferta de 
respiradores, kits de intubação, medicamentos e até das 
equipes de saúde. Sabemos que, em muitos momentos, 
é fundamental ter com quem contar fora dos muros dos 
nossos hospitais, porque estar de braços dados com outras 
instituições, trabalhando junto, facilita a aquisição de mui-
tos equipamentos indispensáveis nas horas mais complexas 
da jornada.

Vivenciar essa pandemia foi, provavelmente, o pior mo-
mento da carreira de muitos de nós. Noites mal dormidas, 
preocupações saindo pelos poros, novos problemas apare-
cendo a cada dia. Em nossa bagagem profissional, agora 
cabe conhecimentos que, há dois anos, sequer sabíamos 
possíveis. E o mercado já começa a reconhecer o valor des-
sa experiência. De acordo com um levantamento do Page 
Group, que trabalha com recrutamento de executivos, a 
busca por profissionais administrativos para a área da saú-
de cresceu 220% apenas no primeiro semestre de 2021, na 
comparação com o mesmo período do ano anterior.

O motivo é simples: não há como ensinar na teoria tudo 
o que aprendemos na prática ao longo da maior pandemia 
do século 21. Especialistas já alertam que essa não será a úl-
tima grande crise sanitária dos próximos anos. Ali adiante, 
ninguém sabe que outros patógenos como vírus e bactérias 
poderemos descobrir, mas uma coisa é certa: quando isso 
acontecer, sairá em vantagem qualquer instituição de saú-
de, pública ou privada, que tenha em seus quadros gestores 
que vivenciaram a pandemia do Sars-Cov-2.

Recentemente, o filósofo e escritor Ailton Krenak, autor 
de “Cartografias para Adiar o Fim do Mundo”, disse, em 
mesa que compunha a Festa Literária Internacional de Pa-
raty (Flip), que “a pandemia não vem para ensinar nada''. A 
pandemia vem para devastar as nossas vidas”. Ele tem razão. 
Do ponto de vista humano, não há uma só lição “trazida” 
pela pandemia à sociedade que vale a vida dos muitos que 
se foram. Diante da perspectiva de novas crises sanitárias, 
possivelmente mais agressivas, entretanto, os aprendizados 
administrativos trazidos por essa pandemia serão valiosos.

Ali adiante, quando finalmente pudermos dar por en-
cerrado esse capítulo triste e complexo da história humana, 
poderemos dizer que enfrentamos um inimigo invisível, 
com as ferramentas que tínhamos, e que aprendemos com 
isso a gerir com responsabilidade e consciência os recursos 
que temos à disposição de nossas mãos e mentes cuidadosas.

JOSÉ OCTÁVIO LEME É DIRETOR DO HOSPITAL MARCELINO CHAMPAGNAT

Nesta semana, Irati, Imbituva e Inácio 
Martins decidiram retirar a obrigatoriedade 
do uso da máscara. A partir desta sexta-feira 
(11), passa a ser facultativo a utilização do 
item, ou seja, a pessoa pode escolher se usa 
ou não. 

O mesmo vai acontecer com os estabele-
cimentos comerciais e empresas, que tem 
autonomia para decidir se funcionários e 
clientes precisarão ficar de máscara. Outro 
quesito é no transporte público, não será 
obrigatório, poderá escolher como proceder. 

Esta medida foi tomadas devido à baixa 
nos casos da Covid-19 e o avanço da vacinação 
nos municípios, na região, no estado e no Bra-
sil. Irati, por exemplo, no dia 22 de janeiro teve 
330 casos confirmados em um dia. No último 
dia 9, 18 foram registrados. Até quinta-feira 
(10), 70 pessoas estavam com a doença, em 
isolamento, com duas pessoas internadas e 
três na UTI. Já a população vacinada é de 93% 
com a primeira dose. Já Inácio Martins tem 
13 casos ativos nesta quinta, e deve  diminuir 
ainda mais até o fim de semana. 

Os números mostram que os casos estão 
em baixa, depois de um 2021 difícil, com 
muitas perdas, a esperança volta a renascer 
com este novo decreto. Ainda não é o fim, mas 
é um passo para que isso acabe. Também, o 
uso da máscara corretamente não acontecia, 
visto que o protocolo do Ministério da Saúde 
informa que é necessário trocar a cada três 
horas. A utilização do item foi necessária 
durante a pandemia e ajudou a controlar, 
além disso, teve diminuição do número de 

verminose, infecções gastrointestinais, nú-
mero internamento por asma, pneumonia, 
entre outros.

O que permanece ainda é a obrigatoriedade 
da disponibilização do álcool gel, pois as autori-
dades destacam que este item é essencial para 
evitar a contaminação pela doença. As pessoas 
poderão andar sem máscara, mas devem 
continuar lavando as mãos frequentemente, 
e sempre utilizar o álcool gel. 

Os demais municípios da região também 
estão com queda nos números. De acordo com 
os dados da 4ª Regional de Saúde, no 1º dia 
de fevereiro, foram registrados 396 casos, e o 
mês terminou com 71 novas contaminações, 
também em um dia. Até a última atualização, 
dia 9 de março, os nove municípios da regional 
registraram nove casos novos da doença. 

Mesmo com a baixa, os outros sete muni-
cípios da Amcespar aguardam um posiciona-
mento do estado, que já enviou a Alep um Pro-
jeto de Lei sobre a retirada da obrigatoriedade, 
e será votada na próxima semana. Se o estado 
facultar o uso, todas as cidades deverão seguir. 
Os três municípios são os primeiros do Paraná 
a decretar como facultativo o uso do item em 
todos os ambientes.

A máscara já é pouco utilizada, não tem 
como negar, baladas, festas, reunião de famí-
lia, todos sem o item e ainda assim os casos 
diminuíram. Vamos ter que aguardar o que vai 
acontecer nos próximos dias sem a máscara. A 
pandemia não acabou, porém com a retirada 
da obrigatoriedade dá uma sensação que o 
pior já passou. 
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"R$ 2 milhões"

Valor destinado pelo 
Deputado Roman para es-
truturação da cachoeira 
do Pinho. 

"Em política, a 
comunhão de 
ódios é quase 
sempre a base 
das amizades".

CHARLES TOCQUEVILLE

Pela Independência 
O prefeito Jorge Derbli aproveitou sua ida a Curitiba, na última quarta (9), para pedir apoio 

para alterar o Corpo de Bombeiro de Irati em Bombeiro Independente. O prefeito Jorge Derbli, 
acompanhado do Secretário Soldado Elias, estiveram conversando e pedindo apoio aos depu-
tados Artagão Junior, Hussein Bakri e ao Presidente da Assembleia, Ademar Traiano. Segundo 
informações ofi ciosas, o projeto que cria o avanço para o Corpo de Bombeiros de Irati já está no 
Palácio Iguaçu. Resta apenas sensibilizar o governador. 

Iniciativa
O presidente Hélio de 

Mello está convidando os 
secretários do município 
de Irati a falarem de suas 
pastas. Ele frisou que é um 
convite e não uma intima-
ção, portanto,ninguém é 
obrigado a comparecer. 
Já passaram pela tribuna 
o secretário de Esportes, 
Dedé Demczuk, o secretá-
rio de Agricultura, Mundio 
Gnatkoski e, na próxima 
terça (15), será Marcelinho 
Rodrigues da Industria e 
Comércio. 

“Cara a Cara”
Parece que não são os 

mesmos vereadores “das 
reclamações” quando os 
secretários não estão. Digo 
isso porque, quando os se-
cretários estão na tribuna, 
a Câmara é só elogios e as 
reclamações e críticas fi cam 
esquecidas. Talvez isso seja 
um pouco das síndromes das 
redes sociais. Fica mais difí-
cil de criticar “cara a cara”. 

Leandre no PSD
A Deputada Leandre Dal 

Ponte assina no sábado 
(12) sua fi liação ao PSD. A 
convite do governador Rati-
nho Junior, a Deputada vai 
engrossar as fi leiras do par-
tido. Segundo ela,este é um 
passo muito importante 
na vida pública, que marca 
um novo ciclo para abrir 
novos caminhos e melhor 
servir! Leandre tem votação 
expressiva e atuação incon-
testável, principalmente na 
área social e da saúde.

Refl exo
O reflexo da saída de 

Leandre do PV é que o par-
tido deve acabar em Irati 
e na região. Em Irati, o 
partido era fortalecido pela 
atuação da deputada, que 
elegeu dois vereadores, e 
a vice-prefeita Ieda. Como 
o deputado federal eleito 
é quem tem o mando da 
provisória, será que é a 
deputada Leandre que vai 
mandar no PSD de Irati? E 
será que os fi liados do PSD 
vão acompanhá-la migran-
do para o novo partido? Que 
dúvida! Apesar da questão, 
isso, com certeza, trará 
reflexos para a próxima 
eleição em Irati. 

O quinteto 
Os deputados estaduais Artagão Junior, Alexandre 

Curi, Romanelli, Jonas Guimarães e Tiago Amaral devem 
se fi liar ao PSD. A conversa já vinha há tempo, mas, como 
o PSB pode fi rmar uma federação com o PT e PV, e seria 
um palanque pra Roberto Requião que deve se fi liar no PT 
no próximo dia 18, os deputados optaram por um partido 
seguro. Estavam sendo também namorados pelo PP, mas 
as afi rmações dizem que o casamento será com o PSD, a 
convite do próprio Governador Ratinho Junior. 

Para o PP
O PP Paranaense rea-

liza neste sábado (12), em 
Curitiba, um ato de filia-
ção de vários deputados 
de gabarito. A presidente 
Maria Victoria anunciou a 
presença doPresidente da 
Câmara, Arthur Lira; do 
ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Senador Ciro Nogueira; 
do Líder do Governo Bol-
sonaro, Deputado Ricardo 
Barros; do Líder do PP na 
Câmara, deputado André 
Fufuca e do governador 
Ratinho Jr (PSD). 

Articulado 
Guto Silva se reuniu com 

o presidente Jair Bolsonaro 
(PL), nesta quinta (10). Dis-
cutiu a situação das candi-
daturas ao Senado. Mostrou 
articulação e forma palan-
que para Bolsonaro. Guto 
aproveita da credibilidade 
do presidenciável no estado 
e mostra concorrência dire-
ta com Álvaro, que começa 
a ver dificuldades na sua 
candidatura, principal-
mente se a de Moro não 
emplacar. 

Consequências
A mudança de deputa-

dos que tem votos na região 
e compromissos com os 
prefeitos, traz mudança 
também nos quadros locais. 
Um exemplo é o prefeito 
Osnei, de Prudentópolis, 
que atualmente está fi liado 
ao União Brasil, mas se sen-
te desobrigado em perma-
necer na legenda. Embora 
não seja a preocupação dele 
no momento, Osnei já foi 
convidado para migrar ao 
PSD tanto pelo governador 
quanto pelo seu represen-
tante Ademar Traiano, que 
também está deixando o 
PSDB para se fi liar ao PSD. 
Por outro lado, Pedro Lu-
pion o convidou para mi-
grar ao PP, partido que está 
se fi liando o próprio Lupion 
e Guto Silva que deve ser 
candidato ao Senado. 

Roman no PP 
O deputado responsável 

por viabilizar o maior nú-
mero de recursos para Irati, 
Evandro Roman,também vai 
migrar para o PP. Anterior-
mente, Roman deixou o PSD 
para viabilizar o Patriotas 
para receber Bolsonaro. Com 
as mudanças das cadeiras e 
Bolsonaro indo ao PL, o Patrio-
tas fi cou inviável. Convidado 
por líderes nacionais e tam-
bém pelo Deputado Ricardo 
Barros, que é líder do Governo 
no Congresso Nacional, Ro-
man também vai assinar com 
o PP no sábado (12). 

Cachoeira 
do Pinho

O deputado Evandro Ro-
man informou nesta quinta 
(10), que está liberando para 
a localidade do Pinho de 
Baixo mais de R$ 5.5 milhões 
de recursos. Parte do valor,                     
R$ 2 milhões, especifi camen-
te, serão destinados para es-
truturação da Canhoeira do 
Pinho,contando mobiliário, 
trilhas e a preocupação com 
a acessibilidade do local. A 
outra parte, R$ 3.5 milhões, 
será investida na construção 
da Ciclovia, que inicia na Br 
277 e vai até a cachoeira, na 
localidade do Pinho. 

Trâmite ágil
O Deputado e Presidente da Assembleia, Ademar 

Traiano, disse que vai agilizar o trâmite da mensagem que 
permite que o governo determine o uso facultativo da más-
cara por decreto. Traiano defende que o uso da máscara ou 
não deve ser uma decisão do governo. A previsão é votar 
na quarta (16). O líder do governo na casa, Hussem Bakri, 
deve comandar a articulação para garantir a agilidade. 

Os Filiados 
A mudança nas cadeiras vai trocar muita gente de lugar. 

Inclusive, o Deputado Guto Silva e pretenso candidato ao 
Senado, se fi lia no PP no sábado. Também, Pedro Lupion, 
que era fi liado ao antigo DEM, atualmente União Brasil, 
vai se fi liar ao PP. Entre os novos progressistas, se fi liarão 
o presidente da Fetranspar, Cel. Malucelli e o ídolo mundial 
do MMA, Wanderlei Silva.
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BIOGRAFIA

Julio Michinski
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Determinado, 
companheiro, 
festeiro, artista na 
arte culinária e bem 
humorado, contador 
de causos

LUIZA NELMA FILLUS 

Júlio Michinski nasceu 
em Rio Claro (Mallet- PR) 
em 20 de outubro de 1909. 
Era filho de José e Josefa 
Michinski, casou-se em 
Irati, em 20 de janeiro de 
1934, com Ida Dikoviski, 
nascida em 28 de maio 
de 1916, em Irati, filha de 
João e Maria Dikoviski, 
sendo testemunhas o se-
nhor João Wasilewski e 
Estácio Sokolovski. O pai 
da noiva, João Dikoviski 
foi um dos primeiros fer-
reiros de Irati.

De seu casamento teve 
três filhas: Nini, casada 
com Eduardo Vink, Wil-
ma, casada com Ateneu 
Holzman e Maria, casada 
com Osmair Jorge Carlini.

Segundo depoimento 
de sua filha Wilma, seu 
pai  transferiu-se para 
Irati, aos 12 anos de ida-
de veio para aprender 
um ofício,  ganhar seu 
sustento e ainda ajudar 
sua família, pais e irmãs, 
que ficaram em sua terra 
natal.

Inicialmente, foi tra-
balhar na Padaria Irati, 
de propriedade do senhor 
João Wasilewski,  onde 
permaneceu por cerca 
de 14 anos e aprendeu o 
ofício com esmero e de-
dicação. Paralelamente 

continuou seus estudos 
na Escola Polonesa, que 
fora fundada em 1922, 
em Irati.  Nesse espaço 
educativo,  seu Julinho 
aperfeiçoou o  idioma, 
que já falava na infância, 
mas que lhe deu subsídios 
gramaticais e literários 
pra desenvolver a língua 
polonesa, que falava e es-
crevia fluentemente.

No livro Irati: Minha 
Vida, Minha História, do 
a u t o r  G a s p a r  V a l e n g a 
encontramos o seguinte 
relato:

Imediatamente após o 
matrimônio, apoiado pelo 
sogro, senhor João, Diko-
viski,  Julinho começou 
a construir, no terreno 
que ficava em frente à 
residência e o barracão de 
seu sogro, um magnifico 
prédio que ocupava toda 
a quadra entre as Ruas 15 
de Julho e a Rua da Liber-
dade, estabelecendo-se no 
mesmo ramo de panifica-
dora e confeitaria.  p. 32

Seu comércio prospe-
rou, sua esposa Ida, filhas 

e funcionários sempre es-
tiveram juntos, tendo va-
riedades em seus produ-
tos, que eram apreciados 
por sua vasta freguesia.

 C o m o  e ra  c o s t u m e 
nas poucas padarias da 
época, também a Pada-
ria do Julinho possuía 
a sua impecável gaiota, 
(tipo de uma charrete, 
que continha um baú, 
atrás do banco, para colo-
car as mercadorias)nesse 
caso para as entregas dos 
pães e outros produtos do 
gênero, nas casas, bem 
c o m o  p a ra  e n t r e g a s  a 
pequenos comerciantes.  
O cavalo que puxava a 
gaiota, tinha no pescoço 
sininho ou cincerro,para 
avisar aos moradores que  
estava passando na rua, 
dava-lhes o alerta para a 
compra, logo pela manhã-
zinha. 

Seu Julinho como era 
conhecido, também era 
requisitado para fazer os 
bolos de noivas, que eram 
chamados de bolos col-
chão de noivas, enfeitados 
com rosas em suspiros, 
feitos de glacê, colorindo-
-as com anilina especial, 
que vinha da Alemanha. 
Além de ficar uma obra 
de arte, pelo capricho e es-
mero do confeiteiro, ainda 
era aprovado, sem res-
trição pelos convivas nos 
respectivos casamentos.

Entre seus passatem-
pos preferidos, era a pesca 
de traíras e tinha como 
companheiros para essas 
aventuras:  Alceu Rosa, 
Pedro Kopp, Azuil Thomaz 
e Angelo Luiz Bozza. Ainda 
com os amigos Otto Smo-
ger, Ariosto Pohl, Lourival 
Luiz Fornazari e Júlio Wa-
silewski faziam caçadas, 
mas como um passatem-
po, sendo motivo para ani-
madas e conversas e mui-
tos causos e piadas. (Dados 
retirados do livro 100 anos 
de Irati de AudreyL.Souza 
Farah, Chico Guil e Sívio J. 
Philipi, editado em 2007).

Seu Julinho sempre foi 
uma pessoa cumpridora 
de suas tarefas, dedicado 
ao trabalho, à família, aos 
amigos, entre os quais o 
poeta e músico, Silvio Ri-
beiro, autor dobelíssimo 
Hino do Cinquentenário 
de Irati. Silvio e Julinho 
foram vizinhos de cerca e 

que em certa ocasião, seu 
Julinho, preparou-lhe uma 
brincadeira, e quem tiver 
interesseem conhecer, 
está registrado na edição 
de 05 a 13 de abril de 2007, 
no Jornal Folha de Irati, 
a crônica intitulada “O 
poeta da cidade amada e 
o roubo do Churrasco”, 
belíssimo texto escrito por 
Rodrigo Hilgemberger, 
que reflete mais uma brin-
cadeira, com bom humor 
do biografado, como lhe 
era peculiar. O autor da 
crônica faz uma menção 
ao seu Julinho dos seguin-
tes termos:

 Julinho Michinski, que 
Irati aprendeu a admirar 
como:sêo Julinho. Uma 
pessoa de tamanha humil-
dade que até o nome era 
no diminutivo.”

Seu Julinho tinha um 
humor muito aguçado e 
que levava seus amigos a 
rirem de algumas postu-
ras dele. Exemplificamos, 
comentando que ele era 
torcedor fanático do Iraty 
Sport Club. Assistia ao 
jogo atrás da trave do go-
leiro adversário, contudo 
levava seu enorme cachor-
ro que se chamava Fiel. O 
cachorro era manso, mas 
a princípio assustava ao 
goleiro, motivo que seu 

Julinho se divertia.
Julio Michinski faleceu 

em 25 de outubro de 1990 
e a esposa Ida faleceu em 
09 de janeiro de 1978.

Fazemos um agrade-
cimento especial a Nini 
MichinskiVink,  que se 
prontificou em relatar as 
memórias de sua família 
paterna, como também, 
disponibilizou fotos para 
que pudéssemos utilizar 
no presente texto.

Agradecemos ao se-
nhor Nilton Pabis, diretor 
do jornal Folha de Irati, 
que gentilmente acolheu 
o Núcleo da Represen-
tação da BRASPOL,  em 
Irati, para a publicação 
de memórias, aconteci-
das nesses 150 anos da 
Imigração Polonesa no 
Paraná, em especial em 
I ra t i ,  p o s s i b i l i t a n d o  o 
registro de nossa gente 
com sua história e que 
muitos leitores têm e te-
rão referências de nossos 
pioneiros e que se moti-
vem a escrever arespeito 
de suas famílias.

Muita gratidão a toda 
equipe do jornal Folha de 
Irati pela atenção que nos 
proporcionou em todos os 
momentos dessa parceria 
com os descendentes dos 
poloneses em Irati.

Gaiota, de Julio para a entrega de pães a domicílio

O casal Ida e Julio MIchinski oficializou a união em 1934

Nini M. Vink, Wilma M.Holzman e a menina Maria Cristina Zarpelon

Interior da Padaria do Julinho:  Julinho, a esposa Ida e funcionárias
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AMANDA BORGES, COM REPORTAGEM 
DE NILTON PABIS

Na sexta-feira (04) , 
ocorreu a inauguração 
da mais nova e moderna 
agência da Cooperativa 
de Crédito Rural com In-
teração Solidária, a CRE-
SOL. Localizado no centro 
de Irati, o espaço conta 
com uma arquitetura que 
busca, acima de tudo, pro-
porcionar uma experiên-
cia acolhedora e aconche-
gante a todos os tipos de 
público, caminhando de 
encontro com a missão e 
valores da empresa.

A nova unidade se en-
contra na Rua Dr. Munhoz 
da Rocha, nº 478, e é a 
maior entre as CRESOL 
“Horizonte”, subdivisão 
da empresa. De acordo 
com o Jonas Paulo Uss, 

INOVAÇÃO

CRESOL inaugura nova agência com 
espaço amplo e moderno em Irati
Espaço conta com 
uma arquitetura 
aconchegante e 
inclusiva, buscando 
valorizar e acolher 
os mais diversos 
públicos

presidente do Conselho da 
CRESOL Horizonte, a sede 
de Irati começou pequena 
e, aos poucos, notou-se a 
necessidade de amplia-
ção. “A gente iniciou em 
uma sala de 100m² e hoje 

"É um avanço para toda a comunidade 
de Irati" 

IEDA WAYDZIK

estamos entregando esse 
espaço de mais de 700m², 
para dar um conforto, uma 
comodidade maior para os 
nossos associados”. 

O local conta com várias 
mesas para atendimento, 

mezanino, caixas-eletrôni-
cos, sala do empreendedor, 
entre outros benefícios. 
“Tudo que uma agência 
pode dar de melhor, de 
conforto, para os nossos 
associados. Afinal, os as-
sociados são os donos da 
cooperativa”, compartilha 
Uss. Ainda, a CRESOL se 
preocupou em tornar o 

ambiente acessível para 
pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Luciano da Rocha, ge-
rente da Agência de Irati, 
diz que a inauguração do 
novo espaço provoca “um 

sentimento de orgulho”. O 
local, de acordo com Rocha, 
tem como objetivo fazer 
com que o cooperado se 
sinta em seu lar enquanto 
frequenta a unidade. “A 
agência nova é a casa do 

associado”. 
Entre as diversas inova-

ções, o gerente conta que 
será disponibilizado um 
espaço de Coworking, ou 
“trabalho colaborativo”, 
em tradução livre. Isso 
significa que uma sala da 
cooperativa de Irati será 
reservada para uso co-
mum, mediante reserva, 

para que qualquer empre-
sário da região possa uti-
lizar se necessário. O local 
terá acesso à internet, 
mesa, cadeiras, um com-
putador, ar-condicionado, 
entre outros benefícios 
que facilitarão o trabalho 
de quem mais precisa. “É 
uma sala toda para ele. Ele 
pode usar de domingo a 
domingo, das 6h da manhã 
as 10h da noite”.

Da mesma maneira, 
a cooperativa prioriza o 
atendimento ao cliente 
através da capacitação dos 
colaboradores, conforme 
explica o Márcio Leandro 
Rosa, diretor de negócios 
da Rede Horizonte.  “O 

nosso cooperado tem o 
atendimento olho no olho, 
no qual ele pode pergun-
tar,  questionar,  trazer 
as suas dúvidas. E isso é 
difícil acontecer em ou-
tras instituições”. Ainda, 
Rosa conta que a CRESOL 
também está presente nas 
plataformas digitais para 
aqueles cooperados que 
preferem ser atendidos 
por esses meios. 

Essas são algumas das 
particularidades que tor-
nam a CRESOL uma em-
presa única no mercado. 
Todas essas singularida-
des trabalham para que 
a missão da cooperativa 
seja cumprida: gerar o 

desenvolvimento dos co-
operados, de seus empre-
endimentos e da comuni-
dade. A vice-prefeita do 
município, Ieda Waydzik, 
reconhece a importância 
da instituição para o mu-
nicípio. “Hoje nós vemos 
essa maravilha, uma agên-
cia nova, com um conceito 
moderno, um modo de 
atendimento diferente, e 
isso é um avanço para toda 
a comunidade de Irati”, 

"Tudo que uma 
agência pode dar 
de melhor, de 
conforto, para 
os nossos asso-
ciados. Afinal, os 
associados são os 
donos da coopera-
tiva" 

JONAS PAULO USS

comemora. 
Elias Mansur, presiden-

te da Associação Comer-
cial e Empresarial de Irati 
(ACIAI), reforça a impor-
tância que a empresa tem 
para o desenvolvimento 
regional, especialmente 
para o comércio. “Eu sou 
cooperativista há mais de 
40 anos, e eu vejo que a 
CRESOL teve um desenvol-
vimento fantástico nesses 
12 anos que está em Irati. 
Uma agência desse tama-
nho, desse porte, com essa 
inovação, só traz benefí-
cios”, afirma.

A nova unidade está localizada na Rua Dr. Munhoz da Rocha, nº 478, no centro da cidade de Irati

O time de colaboradores é extremamente capacitado

A mais nova agência é a maior entre as CRESOL Horizonte, subcategoria da cooperativa

O espaço novo é amplo, com uma arquitetura moderna e acessível
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES,  INFORMAÇÕES 
PRF E PM 

Na quinta (10), por vol-
ta das 5h, a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) foi acio-
nada para verificar um 
veículo parado no acosta-
mento da BR 277, km 225, 
em Fernandes Pinheiro, 
que estava sem motorista.

No local, a equipe con-
firmou tratar-se de um 
caminhão que havia sido 
roubado horas antes no 
município de Imbituva, 
onde, segundo os regis-
tros, uma família havia 
sido feita refém de crimi-
nosos.

O caminhão, com placas 

ABANDONADO

PRF recupera, em Fernades Pinheiro 
caminhão roubado em Imbituva
Caminhão 
Mercedes 
Benz estava no 
acostamento da 
via, carregado com 
tabaco

de Imbituva,encontrava-
-se com a carga intacta, 
sendo 17,5 toneladas de-
tabaco em folha. 

Diante das informações 
obtidas, o caminhão foi 
encaminhado à Delegacia 
de Polícia Civil de Teixeira 

Soares, onde será entre-
gue ao proprietário.

CRIME 
Na noite de quarta-

-feira (09), a equipe da 
Polícia Militar atendeu 
uma ocorrência de roubo 
em Imbituva.  O solici-

tante relatou à PM que 
cinco homens entravam 
na residência, por volta 
das 19h30, três deles com 
o rosto coberto, todos com 
armas curtas, amarram a 
família, entre mulheres e 
crianças, e alguns foram 

agredidos. Após, levaram 
o caminhão, um Benz/l 
1620 de cor branca e lona 
branca/vermelha, carre-
gado com fumo, e também 
subtraíram uma caminho-
nete Fiat/StradaFire da 
cor branca. 

Ainda,  o  solicitante 
contou que teve a sensa-
ção que havia mais pesso-
as do lado de fora da casa, 
devido à movimentação 
de entrada e saída na re-
sidência algumas vezes. 
Um dos rapazes da parte 
de dentro se comunicava 
com outro por um telefone 
celular, em determinado 
momento, um dos homens 
reclamou que o caminhão 
teria apresentado proble-
ma na estrada. 

Por volta das 1h30, a 
vítima conseguiu se desa-
marrar e entrou em con-
tato com a Polícia Militar, 
que fez patrulhamento 
e buscas dos veículos e 
autores, além de orientar 
o solicitante aos procedi-
mentos a serem tomados. 

JAQUELINE LOPES

Na manhã de terça-feira 
(08), a Polícia Militar foi 
acionada para atender uma 
ocorrência na Uncientro. 
Na ocasião um funcionário 
havia esfaqueado uma mu-
lher, de 43 anos, e a atrope-
lado, ela era técnica de la-
boratório da Universidade. 
Chegando ao local, a vítima 
já estava recebendo atendi-
mento da equipe do SAMU, 
a qual a encaminhou para 
a Santa Casa de Irati.

No chão, próximo da 
ambulância, a PM localizou 
uma faca de cozinha, que 
segundo estudantes, seria 
a arma utilizada pelo autor 
para esfaquear a vítima. 
De acordo com informa-
ções colhidas no local, após 

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é esfaqueada na Unicentro e 
agressor morre em acidente em Irati
Após esfaquear e 
atropelar a mulher, 
homem fugiu do 
local e colidiu com 
um caminhão

esfaqueá-la, o autor pegou 
o carro da universidade e a 
atropelou, e, na sequência, 
se evadiu do local, aban-
donou o veículo usado no 
atropelamento, um Gol 
branco, apanhou o carro 
particular, uma Zafi ra na 
cor prata e fugiu.

A vítima possuía uma 
Medida Protetiva em des-
favor do autor e, segundo 
populares, em dia anterior 
este falou que a mataria 
e depois iria se matar. De 
posse das informações, a 
equipe da PM realizou bus-
cas com intuito de localizar 

o indivíduo, quando em 
determinado momento, 
na BR-153, se deparou com 
um acidente de trânsito. 
Ao verificar os veículos 
envolvidos, constatou-se 
que um deles era a Zafi ra 
conduzida pelo indivíduo e 
que ele estava em óbito no 

local do acidente.
Segundo o motorista 

do outro veículo envolvido 
no acidente, um caminhão 
Mercedes Benz, com pla-
cas de Rio Azul, o automó-
vel Zafira invadiu a pista 
contrária e colidiu com o 
caminhão. A PRF foi acio-
nada e deu continuidade ao 
atendimento.

De acordo com a PRF, o 
motorista do veículo, um 
Zafi ra com placa Mercosul, 
colidiu frontalmente com 
o caminhão com placas 
de Rio Azul, carregado de 
fumo. Com o impacto, o 
condutor do veículo fale-
ceu no local. Já o motorista 
do caminhão sofreu lesões 
leves e foi encaminhado 
à Santa Casa. O acidente 
aconteceu em Irati, sentido 
Rebouças. A pista não fi cou 
interditada.

Já o veículo utilizado 
no atropelamento, um Gol 
branco, e a arma do crime 
foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia Civil 
de Irati para medidas da 
polícia judiciária.
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Caminhão Mercedes Benz estava no acostamento, carregado com 17,5 toneladas de fumo
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O acidente aconteceu na BR-153, em Irati, sentido Rebouças. O agressor faleceu no local
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Caríssimos! 
Vivenciamos em 

nosso meio, através de notícias 
e manchetes de jornais e pelos 
meios digitais, noticiais do tipo 
“ele matou apesar de tanto 
amor”. São momentos difíceis 
vividos por nossas gerações, a 
pandemia mundial, agora a 
guerra entre a Rússia e Ucrâ-
nia, e tantas outras catástrofes 
acontecendo no mundo dia a 
dia. E o que falta realmente é o 
homem e a mulher viverem o 
AMOR. A lei do amor é deixada 
de lado muitas vezes por todos 
nós, seres humanos. Diante de 

PAZ E BEM
A LEI DO AMOR

       VANDERLEI KAWA OFS E ALACS

tantos acontecimentos vemos 
que a lei do amor neste caso 
foi descumprida e consequen-
temente faltou o verdadeiro 
amor. Amar é obedecer a toda 
lei. Amar não é fazer o que bem 
deseja. Amar é obedecer a Deus, 
em primeiro lugar. O amor que 
aprendemos com Cristo não é 
algo egoístico, invejoso e irres-
ponsável. O amor é um dom que 
recebemos de Deus porque Ele 
é amor. O exemplo de Cristo, no 
sacrifício da Cruz, mostra-nos 
que o amor é doar-se, é agir com 
responsabilidade, é perdoar, é 
desejar a felicidade do próximo. 

O amor que Deus nos ensinou 
não pratica o mal contra o próxi-
mo. O amor é paciente, respeita 
os outros, ele não exige que faça-
mos coisas que não são da nossa 
alçada, o amor é benigno, ele faz 
bem ao próximo, ele é agradável 
e dá prazer, o amor não age com 
ciúme, ele não desconfia da 
sinceridade do outro, ele confia, 
o amor não guarda rancor, ele 
não provoca ódio, o amor não 
mata, não agride o outro, o amor 
proporciona vida. A vontade de 
Deus é que amemos uns aos 
outros como ele nos amou. O 
amor faz bem às pessoas que 

praticam a caridade. Nada é nos-
so nesse mundo, só o amor que 
permanece se o praticarmos, 
guerra por terra ou por poder, 
nunca será permanente, isso 
passará, mais deixará marcas 
de lamentações e tristezas em 
nós e as consequências desta 
maldade, desta prática trazem 
apenas benefícios prazerosos 
ao lado da satisfação pessoal. O 
verdadeiro amor só se engran-
dece ao praticarmos a caridade 
com o nosso próximo. São Paulo 
escreveu que o “AMOR JAMAIS 
ACABA, pois é um sentimento 
nobre que deve ser cultivado no 

dia a dia, é um sentimento re-
cebido e alimentado pelo Deus 
de Amor e para que este amor 
não desapareça de nossas 
vidas, devemos estar ligados 
com o Pai, que nos ama acima 
de todas as coisas”. Reflita, 
quais foram as suas atitudes 
desta semana que passou! 
Você viveu o amor junto aos 
seus amigos e familiares?  Leve 
consigo sempre a PAZ e o BEM 
de DEUS em você e transmita 
a quem você encontrar em 
seu caminho. Senhor, fazei 
de mim um instrumento de 
Vossa Paz.

DANIELA VALENGA COM INFORMAÇÕES DA 
AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS

O município de Prudentó-
polis recebeu R$1.940.589,70 
para investimentos em saú-
de. O recurso tem origem 
em indicações de emendas 
parlamentares de Deputa-
dos Estaduais que atendem o 
município. O valor será apli-
cado em diferentes áreas do 
município, que envolvem 
saúde básica, urgência e 
emergência, transporte de 
pacientes, entre outros.

“O investimento contem-
pla ambulância, construção, 
reforma e ampliação de 
Unidades de Saúde, van para 
transporte de pacientes e 
aquisição de equipamentos 
e mobiliários para UBS”, ex-
plica Osnei Stadler, prefeito 
de Prudentópolis. 

VALOR HISTÓRICO
O valor repassado à 

Prudentópolis faz parte do 
maior pacote de investi-
mento em saúde da história 
do Paraná. Foram repassa-

VERBA

Prudentópolis terá investimento 
de quase R$ 2 milhões na saúde
Recurso faz parte 
de pacote histórico 
de investimento em 
saúde no Paraná

dos pelo governo estadu-
al R$250.790.490,94 para 
a saúde pública dos 399 
municípios. Os recursos 
serão destinados para di-
versas áreas da Saúde, como 
Atenção Básica, Urgência e 
Emergência e atendimento 
ambulatorial especializado.

O governador do Paraná, 

Carlos Massa Ratinho Júnior, 
destaca o fator histórico 
do investimento. "Estamos 
implementando de maneira 
definitiva a regionalização 
no atendimento, investin-
do nos bairros das cida-
des, na infraestrutura de 
atendimento. A pandemia 
nos ensinou que sem saúde 

pública a sociedade fica dis-
funcional", disse durante a 
cerimônia de entrega dos 
recursos.

Como no caso de Pruden-
tópolis, os investimentos 
são a partir de indicações de 
emendas parlamentares. O 
valor tem origem no Tesouro 
do Estado. Os recursos estão 

distribuídos em todas as 22 
Regionais de Saúde e vão 
atender as solicitações das 
prefeituras e o planejamen-
to da Secretaria de Saúde 
Estadual.

O secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto, aponta 
que os investimentos vão 
melhorar a vida de quem 
usa diariamente os serviços 
da saúde pública. “Esses 
repasses englobam toda a 
estratégia de saúde pública, 
do postinho até o hospital 
mais especializado. Será 
uma transformação no Pa-
raná”, afirma.

Valor foi repassado durante uma cerimônia no Palácio Iguaçu, pelo governador Ratinho Junior

“O investimento 
contempla 
ambulância, 
construção, 
reforma e amplia-
ção de Unidades 
de Saúde, van 
para transporte 
de pacientes 
e aquisição de 
equipamentos e 
mobiliários para 
UBS”

 OSNEI STADLER
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O U T D O O R

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

PANDEMIA 

Uso da máscara passa a ser facultativo em Irati, 
Inácio Martins e Imbituva a partir de sexta (11)
Medida foi 
anunciada pelos 
prefeitos e começa 
a valer a partir 
da 00h

Inácio Martins - 
Facultativo o uso 

da máscara 
“Esta semana não tivemos 

nenhum caso positivado no 
município. Quando precisou 
fechar tudo foi no momento 
certo, quando foi necessário 
flexibilizar também fizemos, 
agora é a vez da máscara. 
Neste momento, temos que 
enfrentar a realidade, o uso 
de máscara passa a ser facul-
tativo”. 

JUNIOR BENATO 

Rio Azul – 
Permanece a 

obrigatoriedade – 
aguarda decreto 

estadual 

“Vamos aguardar o projeto 
que o governador mandou 
para a Assembleia, que vai 
dispensar o uso da máscara 
no Paraná inteiro, e nós vamos 
seguir também, porém só após 
o novo decreto estadual”. 

LEANDRO JASINSKI 

Guamiranga – Será 
facultativo a partir de 

segunda-feira (14)

 “O uso de máscara ficará, 
na próxima segunda-feira 
(14), de forma facultativa. 
O Governo do estado fará a 
liberação desse uso, e fica a 
critério de cada município, de 
cada prefeito fazer um decreto 
para liberar ou não de forma 
facultativa. É um avanço, aos 
poucos vai mostrando que a 
vacina é eficaz e que os casos 
da Covid estão diminuindo”. 

MARCELO LEITE

Rebouças - 
Permanece a 

obrigatoriedade – 
aguarda decreto 

estadual 

“Fizemos uma reunião 
com a vigilância municipal 
e o encaminhamento foi por 
aguardar mais um pouco, 
especialmente devido a Lei 
Estadual, contudo, é quase 
unanimidade que logo dará 
pra tornar facultativo o uso da 
máscara. Mas, por enquanto, 
segue a obrigatoriedade de 
uso, especialmente em locais 
fechados”. 

 LUIZ ZAK

Teixeira Soares 
- Permanece a 

obrigatoriedade – 
aguarda decreto 

estadual 

“Debatemos sobre este 
assunto e mantemos a obri-
gatoriedade da máscara, 
optamos por esperar o Go-
verno do Estado. Em alguns 
pronunciamentos do gover-
nador, dia 17 deste mês deve 
acontecer um novo decreto. 
Em concordância, ainda é 
obrigatória em Teixeria Soa-
res. Sabemos da necessidade 
de novos dias, de mudanças, 
e esperamos ansiosos para 
que o estado se posicione”. 

LULA THOMAZ

JAQUELINE LOPES 

O dia 11 de março de 
2022, nesta sexta-feira, a 
partir da 00h, será marca-
do pela retirada da obri-
gatoriedade de máscara 
em Irati, Inácio Martins e 
Imbituva. O anúncio foi 
feito nesta quinta (10) pelos 
prefeitos e, agora, passa a 
ser facultativa a utilização, 
em ambientes abertos e fe-
chados. Os municípios são 
os primeiros do Paraná a 
decretar como facultativo 
o uso do item.

Desta forma, a popula-
ção não será mais obrigada 
a usar a máscara, e fica a 
critério individual. Assim 
como dos estabelecimentos 
comerciais e empresas, que 
tem autonomia para decidir 
se funcionários e clientes 
precisarão ficar de máscara. 
Outro quesito é no transpor-
te público, não será obriga-
tório, poderá escolher como 

proceder. O que permanece 
é que todos os locais devem 
disponibilizar o álcool gel. 

Esta medida foi tomadas 

devido à baixa de casos da 
Covid-19 e o avanço da va-
cinação nos municípios, na 
região, no estado e no Brasil. 

Irati, por exemplo, no dia 
22 de janeiro teve 330 casos 
confirmados em um dia, no 
último dia 9, 18 foram re-
gistrados. Até quinta-feira 
(10), 70 pessoas estavam 
com a doença, em isola-

mento, com duas pessoas 
internadas e três na UTI. Já 
a população vacinada é de 
93% com a primeira dose. 

Além disso, a forma cor-
reta do uso da máscara não 
acontecia, visto que o proto-
colo do Ministério da Saúde 
informa que é necessário 
trocar a cada três horas. A 
utilização do item foi neces-
sária durante a pandemia e 
ajudou a controlar, ainda, 
teve diminuição do núme-
ro de verminose, infecções 
gastrointestinais, no núme-
ro internamentos por asma, 
pneumonia, entre outros. 
“Foi fundamental, agora, 

devido à vacina, deixaremos 
de usá-la, não é mais obriga-
do”. comenta o enfermeiro 
e coordenador do COEF de 
Irati, Agostinho Basso.

Os municípios têm um 
novo decreto, e todos co-
meçam a valer no mesmo 
dia. Em Irati, o documento 
vale por 30 dias, já em Iná-
cio Martins será por tempo 
indeterminado. As admi-

nistrações irão acompanhar 
os dados da pandemia e 
analisar, caso haja alguma 
piora no quadro, principal-
mente nos internamentos, 
farão novas medidas para o 
enfrentamento da doença.  
“Analisando os números 
do caminhar da pandemia, 
estamos facultando o uso da 
máscara, mas pode utilizar 
se quiser, agora é momento 

de tranquilizar”, enfatiza 
Basso.

ESCOLAS 
Uma das maiores dúvi-

das sobre a utilização da 
máscara é nas escolas. O co-
ordenador do COEF explica 
que também será facultati-
vo na parte interna e exter-
na, os pais são responsáveis 
e podem optar por mandar 
a criança com o utensílio. O 
decreto faculta a utilização. 
Em escolas particulares, o 
proprietário decidirá  pelo 
uso ou não da máscara. 
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Uso da máscara é facultativo em locais abertos e fechados
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Reunião discute concessão 
para iluminação pública

Encontro reuniu 
nove dos dez 
prefeitos dos 
municípios membros 
da associação, 
que analisaram e 
votaram acerca da 
proposta feita pela 
Caixa Econômica 
Federal

AMANDA BORGES

Na manhã de terça-feira 
(08), reuniram-se no pré-
dio sede da Associação 
dos Municípios do Centro-
-Sul do Paraná (Amcespar), 
nove prefeitos e um vice-
-prefeito dos municípios 
da região, para discussões 
acerca da iluminação pú-
blica das cidades. Repre-
sentantes da Caixa Econô-
mica Federal apresentaram 
uma proposta de Parceria 
Público-Privada (PPP), que 
pode ser firmada entre as 
prefeituras e a instituição.

De acordo com o Presi-
dente da Amcespar e Pre-
feito de Inácio Martins, 
Junior Benato, o setor de 
iluminação pública é um 
impasse de 9 das 10 gestões 
dos municípios membros 
da associação. “Foi a falta 
de investimento do passado 
que reflete no presente”, 
afirma. Diante do impas-
se, o projeto de concessão 
apresentado pela Caixa 
promete atualizações e 
melhorias em toda a rede.

Benato compartilha que 
o programa apresentado 
deverá modernizar o sis-
tema de iluminação. Caso 
a parceria seja firmada, 
as mudanças iniciam com 
a troca das lâmpadas tra-
dicionais, utilizadas até 
então nos postes, para as de 
led. Assim que isso ocorrer, 
os municípios poderão ne-
gociar com a concessioná-
ria a instalação de câmeras 

O setor de iluminação pública é um impasse de 9 das 10 gestões dos municípios da AMCESPAR
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de segurança em locais de 
uso público.

Ainda, estuda-se tam-
bém a disponibilização de 
internet gratuita, via wi-
-fi, em alguns pontos das 
cidades. Da mesma ma-
neira, caso o contrato seja 
fechado, a Caixa afirma que 
a medição do consumo e lu-
minosidade das lâmpadas 
também serão possíveis, 
além da promessa da di-
minuição de custos com o 
setor.

Na reunião, houve vo-
tação entre os dez repre-
sentantes municipais. So-
mente o vice-prefeito de 
Prudentópolis, Evaldo Ho-
fmann Junior, se absteve a 
adesão da nova concessão. 
Hofmann justificou, afir-

"90%"
 dos municípios 

da Amcespar 
consideram o 
sistema de ilu-

minação pública 
um problema

mando que irá consultar o 
Prefeito Osnei Stadler, para 
a realização de uma análise 
técnica e de viabilidade, an-
tes de tomar uma decisão 
definitiva. 

Os demais prefeitos in-
tegrantes da Amcespar 
sinalizaram positivamente 
para a iniciativa, sendo eles 
os representantes de: Irati, 
Fernandes Pinheiro, Tei-
xeira Soares, Guamiranga, 
Inácio Martins, Imbituva, 
Mallet, Rebouças e Rio Azul. 

A prefeita Cleonice Schuck, 
de Fernandes Pinheiro, diz 
que a nova concessão será 
benéfica para o município. 
“De forma consorciada, 
com certeza, nós baixare-
mos os custos e consegui-
remos atender melhor a 
nossa municipalidade”.

 Em concordância com 
Cleonice, Celso Kubaski, 
prefeito de Imbituva e Vice-
-presidente da Amcespar, 
diz que para o município as 
inovações serão de grande 
importância. “O primeiro 
passo foi dado. Depois de 
elaborado o contrato e o 
projeto, a gente vai ter 
certeza absoluta de que 
é importante para toda a 
região”, explica.

Ainda, durante a reu-
nião, Cleonice, que além 
de Prefeita também é a 
responsável  pelo  Con-
sórcio Intermunicipal de 
Saúde da Amcespar(CIS 
Amcespar), e sua equipe, 
apresentaram uma pres-
tação de contas em forma-
to de relatório, expondo os 
gastos e ações realizadas 
pelo CIS nos últimos me-
ses. Em razão da atitude, 
Cleonice foi elogiada pe-
los demais prefeitos pela 
transparência na gerência 
do consórcio.

Ao fim, como maneira 
de homenagem pelo Dia da 
Mulher, Cleonice recebeu 
flores e palavras de reco-
nhecimento do presidente 
da Amcespar. Cleonice é a 
única a ocupar o cargo de 
prefeita na região e, em 
sua fala, reforçou a impor-
tância da representação 
feminina na política.

PANDEMIA 

Uso da máscara passa a ser facultativo em Irati, 
Inácio Martins e Imbituva a partir de sexta (11)

 “Não é porque vamos tirar a máscara 
que acabou a Covid. Os cuidados con-
tinuam”. 

JUSSARA KUBLINSKI HASSEN, SEC. DE SAÚDE DE IRATI

IRATI – Facultativo o 
uso da máscara 

“Para nós, é uma notícia 
boa, estamos fazendo isso 
se baseando em números de 
contaminação, de pessoas 
internadas, e tomamos essa 
decisão em conjunto. Irati está 
combatendo a Covid, fez as 
medidas, nunca me arrependi 
das que fiz, e todas foram feitas 
para defender e dar segurança 
à saúde da população. Nós 
fizemos a nossa parte, e hoje 
estamos liberando a obrigato-
riedade do uso da máscara”.

JORGE DERBLI

Imbituva - Facultativo 
o uso da máscara 
“Fizemos um decreto flexi-

bilizando o uso de máscaras 
no município. Essa medida 
vem de encontro ao anseio de 
grande parte da população, 
que já vê a diminuição da 
gravidade da pandemia. Nós 
temos muitos motivos para 
que isso aconteça. Iremos, 
junto com o pessoal da Vigi-
lância Sanitária, formalizar, 
deixando a população a von-
tade. O uso obrigatório, por 
enquanto, será apenas para 
o pessoal da saúde e para 
os demais,fica a critério de 
cada um”. 

CELSO KUBASKI

REGIÃO DA AMCESPAR 
Os demais municípios 

da Amcespar ainda irão 
aguardar uma posição do 
Governo do Estado. Prefei-
tos e representantes das 

cidades da região estiveram 
presentes em uma reunião 
na Associação e discutiram 
sobre a possibilidade de 
tornar facultativa, a nível 
regional. O presidente da 
Amcespar, Junior Benato, 
explica que existe “o enten-
dimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal 

no sentido de que os Muni-
cípios possuem competência 
concorrente com a União 
e os respectivos Estados, 
na edição de normas de 
saúde e de controle da 
pandemia, de acordo com 
a realidade local”, disse.

Benato ainda enfatiza 
que este  é  o  momento 
de fazer  a  retirada da 
o b r i g a t o r i e d a d e . “ N ó s 
precisamos encarar a re-
alidade, estamos em outra 
fase,  os municípios do 
Centro-Sul deram exem-
plo para o estado, sempre 
estivemos com os baixos 
índices de contamina-
ção. Nós temos compe-
tência concorrente com 
a União e Estado. Claro 
que a Amcespar respei-
ta a particularidade de 
cada município, nem to-
dos vão tomar a mesma 

iniciativa”,  comenta o 
presidente. 

De acordo com os dados 
da 4ª Regional de Saúde, 
os números de casos estão 
diminuindo. No 1º dia de 
fevereiro, foram regis-
trados 396 casos, e o mês 
terminou com 71 novas 
contaminações, também 
em um dia. Até a última 
atualização, dia 9 de mar-
ço, os nove municípios da 
regional registraram nove 
casos novos da doença. 

Cada município apre-
sentou a justificativa so-
bre o  uso da máscara. 
Ainda,  Mallet  aguarda 
posicionamento do Comi-
tê. Prudentópolis segue 

com a obrigatoriedade, 
porém não conseguimos 
contato com o prefeito 
Osnei Stadler. A Prefeita 
de Fernandes Pinheiro, 
Cleonice Schuck, está em 
viagem e até o fechamen-
to da edição não retornou.

PARANÁ 
O governador Carlos 

Massa Ratinho Junior en-
viou à Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) 
um Projeto de Lei  que 
prevê flexibilizar a obri-
gatoriedade de utilização 
de máscara em todo o 
Estado, e expõe os núme-
ros de vacinação e baixo 
índice de ocupação em 
leitos hospitalares des-
tinados à Covid-19 como 
justificativa. A discussão 
e votação sobre o tema na 
Alep acontecem na próxi-
ma semana. 



10 BEM ESTAR Irati, 11 de Março de 2022 FOLHA

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A laringe é um órgão 
em forma de pirâmide 
constituído por cartila-
gens, músculos e mem-
branas. Ela está localizada 
na região da garganta, en-
tre a traqueia e a base da 
língua, da qual é separada 
pela epiglote, uma espécie 
de válvula que se fecha 
durante a deglutição e 
abre-se para permitir o 
fluxo de ar durante a res-
piração.

A laringe pode ser di-
vidida em três diferentes 
compartimentos: subglo-
te, glote e supraglote. É na 
glote que estão as cordas 
vocais, pequenas pregas 
que vibram com a passa-
gem do ar e fazem parte 
do aparelho fonador.

Os tumores malignos 
podem surgir em qual-
quer região da laringe, 
mas 60% deles se desen-
volvem na glote. O tipo 
mais comum é o carcino-
ma das células escamosas, 
com predominância entre 
os 50 e 70 anos.
FATORES DE RISCO

Os principais fatores 
de risco para o câncer de 
laringe são o cigarro e o 
álcool. A associação entre 
tabagismo e uso habitual 
de bebidas alcoólicas au-
menta consideravelmente 
o risco de desenvolver a 
doença.

E m b o r a  p o u c o  f r e -

PREVENÇÃO

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

quentes, são considerados 
possíveis fatores de risco 
a infecção pelo papiloma 
vírus humano, o refluxo 
gastroesofágico e a polui-
ção ambiental.

SINTOMAS
R o u q u i d ã o  c o s t u m a 

ser o sintoma inicial do 
câncer de laringe e, ge-
ralmente, está associada 
a um tumor na glote ou na 
subglote. Quando ele está 
situado acima da glote 
(supraglote), os sintomas 
são dor de garganta per-
sistente, dificuldade para 
engolir e sensação de um 
corpo estranho na altura 

do pescoço.  Quando se 
encontra abaixo da glote 
(subglote), pode provocar 
dificuldades respirató-
rias.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico do cân-

cer de laringe considera 
os sintomas, o histórico 
do paciente, se é ou foi fu-
mante e usuário habitual 
de álcool. Exames de ima-
gem como a laringoscopia 
direta  e  indireta  para 
visualizar a região afeta-
da são importantes para 
o diagnóstico, mas não 
dispensam a realização 
da biópsia, que pressupõe 

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

TRATAMENTO
O tratamento do cân-

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

nos quadros iniciais.
A retirada cirúrgica 

da laringe (laringectomia 
total) só é indicada nos 
casos avançados que não 
responderam a outras for-
mas de tratamento, pois 
implica a perda da voz e 
a colocação de traqueos-
tomia definitiva. Mesmo 
nessas situações, porém, 
é possível restaurar a fala 
dos pacientes utilizando 
próteses fonatóriastrá-
queo-esofageanas,  que 
desviam parte do ar da 
traqueia para o esôfago, 
ou a laringe eletrônica, 
conhecida como voz robo-
tizada monotonal.

RECOMENDAÇÕES
• Não se iluda.  Rou-

quidão que não regride 
por mais de duas ou três 
semanas, especialmente 
nos fumantes e usuários 
habituais de álcool, pode 
ser sinal de alterações 
na laringe, que merecem 
avaliação, diagnóstico e 
acompanhamento mé-
dico;

• Fique longe do cigar-
ro. O tabaco é o principal 
responsável pelo câncer 
de laringe especialmen-
te quando associado ao 
consumo de bebidas al-
coólicas;

• Informe seu médico 
sobre outros casos de cân-
cer de laringe na família.

Os principais fatores de risco para o câncer de laringe são o tabagismo e o uso de bebidas alcólicas
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ESTHER KREMER

O município de Imbituva 
foi sede da penúltima fase 
do 28º Rally Tranaparná de 
2022, da categoria carros. A 
competição contou com cerca 
de 200 jipeiros e é o maior 
evento, nesta modalidade, 
das Américas. O Transpa-
raná consiste em cruzar a 
costa oeste até a costa leste 
por meio off road (fora da 
estrada).

A abertura foi no dia 28 
de fevereiro na cidade de Foz 
do Iguaçu, onde aconteceu a 
apresentação oficial de todas 
as categorias, envolvendo 
rally 4x4, passeio adventure, 
trilha 4x4, moto competição 
big trail e moto passeio. Na 
categoria jipe, foram compe-
tidores de 15 estados, em 45 
cidades. Houve taxa de ins-
crição para os mesmos e tam-
bém a doação de um quilo de 
alimento por veículo. Foram 
arrecadados, ao todo, mais 
de 3 mil quilos de alimentos 
e distribuídos pelas cidades 
onde a organização passou. 

COMPETIÇÃO

Imbituva recebe penúltima fase
do 28º Rally Transparaná de 2022
A competição 
contou com cerca 
de 200 jipeiros e é o 
maior evento, nesta 
modalidade, das 
Américas

O evento contou com seis 
cidades hospedeiras, sendo 
elas: Foz do Iguaçu, Cascavel, 
Laranjeiras do Sul, Guara-
puava, Imbituva e Curitiba, 
mas o comboio passou por 60 
cidades do estado do Paraná, 
na categoria rally. No sábado, 
dia 05 de março, os jipeiros 
estiveram em Imbituva onde 
houve premiação da penúlti-
ma etapa no CTG Cupim, com 
lugar para camping. 

O prefeito de Imbituva, 
Celso Kubaski, comentou so-
bre a importância de o evento 
ter passado pelo município. 
“Nós tivemos uma reunião 
no ano passado com todos 

os organizadores e deixamos 
a disposição o município de 
Imbituva para que esta etapa 
pudesse passar pela cidade. 
Para nós é uma satisfação 
muito grande receber este 
evento, que é o maior das 
Américas”, disse. 

Kubaski também expres-
sou seu sentimento em rela-
ção a existir possibilidade de 
outros eventos grandiosos 
acontecerem no município. 
“É o primeiro de muitos, es-
tamos realmente satisfeitos 
com a escolha da nossa cidade 
para receber essa penúltima 
etapa e com certeza vamos 
continuar trabalhando para 

que outros esportes, outros 
eventos como este passem 
por Imbituva”, explicou. 

O secretário de Espor-
tes do município, Antonielo 
Fabris, relatou o quanto os 
eventos grandes, envolvendo 
o esporte, são importantes 

para movimentar o setor 
comercial na cidade e na 
região. “Estamos divulgando 
a nossa cidade, colocando 
Imbituva no mapa, pois além 
de o pessoal vir participar 
da competição, também co-
nhece o local. Os hotéis estão 
todos lotados, até os de Irati, 
isso tem uma importância 
bem grande”, disse.

Vinicius Gunha é o diretor 
geral do Transparaná e expli-
ca que alguns dos objetivos do 
evento é fomentar o turismo, 
o esporte e a distribuição de 
rendas. “Por isso nós fazemos 
essa divisão de categorias 
e de cidades, para que gere 
lucro também aos locais onde 
passamos”. 

Segundo Gunha, a compe-
tição foi um sucesso e tanto os 
participantes quanto o públi-
co gostaram do evento neste 
ano. “A  28ª edição está sendo 
um sucesso, o pessoal gostou 
bastante e é um privilégio fa-
zer parte do maior evento de 
rally das Américas”, finalizou. 

O evento contou com a participação de cerca de 200 jipeiros de várias cidades do Paraná
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JAQUELINE LOPES E AEN

Na terça-feira (08), o go-
vernador Carlos Massa Rati-
nho Junior, junto do secre-
tário de Saúde, Beto Preto, 
anunciou o repasse para a 
compra de tablets destinados 
a Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) cadastrados nos 
estabelecimentos de Atenção 
Primária de Saúde (APS) do 
Estado. Rio Azul foi contem-
plado com 34 aparelhos que 
ajudarão nos trabalhos. 

O município foi habili-
tado no programa com um 
incentivo financeiro e rece-
berá mais de R$ 40 mil para 
a compra dos aparelhos. Os 
tablets terão como objeti-
vo informatizar o trabalho 
diário, otimizar o tempo de 
visitas domiciliares, além de 
dar mais agilidade coletiva no 
envio das informações. 

Ratinho Junior destacou a 
importância da atuação das 
profissionais de Saúde no 

TECNOLOGIA 

Rio Azul ganha 34 tablets para 
agentes comunitários de saúde
Anuncio foi feito 
pelo governador 
Carlos Massa 
Ratinho Junior, e 
pelo secretário Beto 
Preto

enfrentamento à Covid-19 e 
no diálogo diário com a po-
pulação. “Quero homenagear 
as tantas mulheres que se 
dedicam e se dedicaram ao 
longo desse enfrentamento 
da pandemia, mas também 
no dia a dia. É um esforço 
muito grande. Meus cumpri-
mentos às agentes de Saúde, 
às médicas, às nossas gesto-
ras, a todas vocês que ajudam 

a população paranaense”, 
afirmou.

Para o prefeito de Rio Azul, 
Leandro Jasinski, esta é mais 
uma conquista que vem para 
somar aos trabalhos na Saú-
de. “Este é mais um benefício 
que vai dar agilidade ao tra-
balho dos agentes comuni-
tários, otimizando o serviço 
e melhorando ainda mais no 
atendimento da Saúde para a 

nossa população”, disse. 
A secretária de Saúde de 

Rio Azul, Cristiana Maria 
Schuvaidak, comenta que 
investir nestes aparelhos 
fará a diferença no trabalho. 
“Se quisermos uma saúde 
pública de qualidade temos 
que investir em tecnologia. 
É isso que nós estamos cami-
nhando dentro do município. 
Primeiro, precisamos ter 

agentes comunitários em 
todas as comunidades, tanto 
no interior quanto na cidade, 
conseguimos isso agora com 
o concurso, pois são eles que 
trazem a demanda da comu-
nidade para a atenção básica. 
É o elo entre saúde publica e 
população”, comenta. 

FACILIDADE 
A secretária ainda enfatiza 

que agora será modernizado 
o trabalho dos agentes.“Com 
o tablets, as anotações deles 
será em tempo real, esse pro-
grama vai fucnionar de modo 
offline e quando estiverem 
em um local com internet 
poderão subir no sistema e 
virão para o ministério. Com 
isso, haverá mais tempo para 
atender a população”. Além 
disso, os tablets facilitarão o 
registro e controle das ações 
desenvolvidas em cada terri-
tório e o fortalecimento dos 
programas municipais de 
controle de doenças como a 
Dengue, Chikungunya, Zika 
Vírus, entre outras.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Azul vai contratar mais 
agentes e também quer con-
seguir os aparelhos para os 
agentes de endemias e vão 
entrar com recurso próprio 
do município para adquirir o 
restante para as duas catego-
rias da pasta. 

Secretária de Saúde de Rio Azul, Cristina prefeito Leandro Jasinski, e secretário estadual de Saúde, Beto Preto 
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Como separar o lixo correntemente 
e contribuir com a saúde do planeta 
Veja formas corretas 
de separar o lixo em 
sua própria casa

ESTHER KREMER

Durante todo o primeiro 
semestre de 2022, vamos 
trabalhar o tema sustenta-
bilidade e várias formas de 
como você e todos a sua volta 
podem contribuir para ajudar 
a cuidar e prolongar a vida do 
nosso planeta. Na edição des-
ta semana, vamos falar sobre 
como separar corretamente 
o lixo. 

Nós somos responsáveis 
pelo lixo que produzimos e 
quanto mais consumimos 
de alguns tipos de produtos, 
produzimos ainda mais lixo, 
como embalagens, latas de re-
frigerante, papel, plástico, etc. 
Com isso, precisamos pensar 
em separar corretamente 
estes resíduos, visto que, todo 
o material não reciclável é en-
viado para o aterro sanitário 
da sua cidade, contribuindo 
para a melhor coleta. 

Segundo a Radioagência 
Nacional, em média, cada 
brasileiro gera em torno de 
um quilo de lixo por dia, por-
tanto, em um ano são 343 
quilos. Se juntarmos todo o 
país, são produzidos cerca de 
80 milhões de toneladas de 
resíduos, que muitas vezes 
vão parar em rios, encostas, 
ruas e bueiros, causando 
desastres como enchentes, 
enxurradas e a lenta morte 
de animais.

TEMPO DE 
DECOMPOSIÇÃO DOS 

MATERIAIS 
O vidro demora até quatro 

mil anos para se decompor; 
as latas de alumínio de 200 a 
500 anos; uma fralda descar-
tável pode demorar um ano 
para se decompor; os papéis 
de 3 a 6 meses; e um simples 
chiclete pode demorar até 5 
anos. 

VEJA TRÊS FORMAS 
DE SEPARAR 

CORRETAMENTE O 
LIXO EM CASA:

Lixo reciclável: São os pa-
peis, embalagens, plástico, 
metais, vidros e isopor; lixo 
orgânico: restos de alimentos, 
cascas de legumes, a borra do 
café e até casca de ovos; lixo 
comum: papel higiênico, po-
das de plantas, dejetos de ani-
mais, fi ltros de café, sachê de 
chá e papéis engordurados. 

Além de separar correta-
mente, você também pode to-
mar outros cuidados que vão 
benefi ciar o meio ambiente 
e também os trabalhadores 
que fazem a coleta. Limpar 
o material que está sendo 
descartado é uma boa forma 
de evitar o mau cheiro e a pro-
liferação de insetos, inclusive 
a dengue. 

O reaproveitamento de re-
síduos orgânicos pode ajudar 
a adubar uma horta na sua 
casa, isso evita que alguns 
animais de rua comam esses 
resíduos e fi quem doentes. 

Separar o lixo especial 
como óleo de cozinha, ele-
trônicos, pilhas, baterias, 

lâmpadas e etc, podem ser es-
senciais na reciclagem. Você 
precisa se manter informado 
a respeito de onde e como 
fazer este descarte correto. 
Geralmente, o óleo de cozinha 
pode ser transformado em 

sabão orgânico. 
Ficar atento aos dias em 

que a coleta de lixo da prefei-
tura passa pelo seu bairro vai 
benefi ciar a todos.Os dias de 
recolher o lixo reciclável e o 
orgânico são diferenciados, 

o importante é você saber 
descarta-los no dia certo. Caso 
isso não aconteça, o caminhão 
não irá recolher os seus resí-
duos. 

Separar o lixo é ajudar a 
melhorar o mundo a sua volta. 
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JAQUELINE LOPES 

A situação da população 
animal em Irati teve mais 
um passo para ser resolvi-
do. Na segunda-feira (07), 
aconteceu a 1ª Conferên-
cia Municipal de Proteção e 
Bem-Estar Animal em Irati, 
que reuniu várias entidades 
para discutir sobre o assunto 
e criar propostas para serem 
trabalhadas. 

Além disso, no evento, foi 
aclamado o novo Conselho 
Municipal de Proteção Ani-
mal, que conta com diversos 
representantes do poder 
público, da sociedade civil or-
ganizada e iniciativa privada. 
No evento, estavam secretá-
rios, veterinários, represen-
tantes da Campo Real e IFPR, 
membros da comunidade, 
da ONG Amigo Bicho, para 
discutir políticas públicas 
que serão implantadas na 
nova Secretaria de Proteção 
e Bem-Estar Animal. 

A superpopulação canina 

IRATI

1ª Conferência mostra união para 
solucionar problema da população animal
Evento discutiu 
várias propostas 
para resolver a 
questão, além do 
que já vem sendo 
feito pela causa 

e felina, maus-tratos, aban-
dono, controle de zoonoses, 
foram temas tratados na 
Conferência, em quatro ei-
xos. Foram elaboras propos-
tas que fazem parte do Plano 
de Ações 2022-2026. Todos os 
participantes propuseram 
que os eixos sejam traba-
lhados na Educação com 
ações permanentes, além 
das escolas, que envolva tam-
bém as universidades, com 
bolsas de apoio e programas 
de extensão. Também, uma 
campanha educativa sobre 
alimentações e a realização 
de feiras de adoção, entre 
outros medidas. 

A Conferência foi reali-
zada pela Secretaria do Meio 
Ambiente, e a secretária da 
pasta, Magda Losinski, des-
taca que mostrou a união das 
equipes para a causa animal. 
“Só tenho agradecer aos en-
volvidos, porque a causa ani-
mal tem sido debatida muito 
nos últimos anos. A forma 

correta era a gente conciliar 
a vivência do ser humano e 
dos animais. Estamos dando 
o ponta pé inicial aqui em 
Irati. Teve muito sucesso a 
nossa conferência e a partir 
de agora o conselho estará 
caminhando junto com a 
nova Secretaria”, disse.

Carla Mosele, presidente 
do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente 

(CONDEMA), fala que isso é 
um marco para o município, 
pois o Condema lutou para 
mudar a Lei,  e conseguiu 
algumas novidades com a 
criação do Conselho e da 
Secretaria, além disso, vai 
apoiar no que foi preciso o 
novo Conselho. Para ela, a 
causa animal vai muito além 
e precisa da colaboração de 
todos. “De nada adianta você 
gritar no Facebook, fazer 
todo discurso, mas na hora 
não está aqui, porque quando 
tem um grupo que é respei-
tado pelo gestor, a conversa 
com ele se torna diferente”, 
observa. 

OUTRAS AÇÕES 
Além da criação da nova 

Secretaria, que foi aprovada 
pela Câmara de Vereadores 
nesta semana, e agora será 
regulamentada, a Prefeitu-
ra fará outras ações como a 
doação de um terreno para 
construção de um canil; a 

destinação de um espaço 
público para estabelecer a 
sede da ONG; programas de 
castração e um projeto de 
divulgação para a doação de 
animais abrigados pela ONG 
Amigo Bicho. 

A vice-prefeita Ieda Re-
gina Schimalesky Waydzik 
também retrata esse mo-
mento como histórico e as 
demais ações feitas pela ad-
ministração vão ajudar a mu-
dar o cenário da população 
animal de Irati, que é preciso 
controlar. “Já estamos um 
pouco avançado com a con-

ferência, com essas políticas, 
e, na sequência, serão desen-
volvidas pelo município. Hoje 
é um dia de muita alegria 
para todos”, comenta. 

ONG AMIGO BICHO 
Atualmente, a ONG Ami-

go Bicho está com cerca de 
137 cachorros, entre machos 
e fêmeas, próximo de 37 fi-
lhotes. Segundo a presidente 
Bernadete Joffe, normal-
mente são animais em risco, 
debilitados, com deficiência e 
muitos estão para adoção de 
posse responsável, e pode ser 
feita a qualquer momento.

Primeira Conferência Municipal de Proteção e Bem-estar Animal em Irati reuniu várias entidades 

Políticas públicas foram discutidas no evento para nova secretaria

“É a causa 
animal tomando 
rumo de sucesso 
no nosso 
município”.

MAGDA LOSINSKI

Para a presidente, ainda 
levará algum tempo até ter 
esse controle populacional 
de animais devido à situ-
ação atual de Irati, mas é 
mais um passo para que isso 
aconteça. “Através disso, 
vamos ter um norte de di-
recionamento das políticas 
públicas na questão animal, 
vendo o animal com ser vivo 
que precisa de cuidados, e 
todos vão receber através 
da Secretaria, que vai dispo-
nibilizar meios e estratégias 
para resolver problemas atu-
ais”, afirma. 
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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. 21/2022, 
do tipo menor preço por lote, ficando a data de abertura 
para o dia 23 de março de 2022, às 13H30min, cujo ob-
jeto é REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES FU-
TURAS E PARCELADAS DE DERIVADOS DE PEDRA 
FERRO, 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 28 de 
fevereiro de 2022.

Rio Azul, 10 de março de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2022
OBEJTO: REPAROS E PEÇAS EM PERSIANAS EXIS-
TENTES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TIAGO DE QUADROS 02429961083
CNPJ.: 27.215.411/0001-50
Embasamento legal: Art.24, inciso II, da Lei 8.666/93
Rio Azul, 08 de março de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  018/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TIAGO DE QUADROS 02429961083
CNPJ.: 27.215.411/0001-50
VALOR: R$ 16.328,00 (Dezesseis Mil, Trezentos e Vinte 
e Oito Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 08/03/2022 
à 07/09/2022.
ASSINATURA:  08/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)TIAGO DE QUADROS
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16//2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONI-
TORAMENTO COM CONTROLADOR DE ACESSO 
DESARMADO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01

CONTRATADA: SERVICOS DE VIGILANCIA DOIS 
IRMAOS LTDA
CNPJ.: 30.960.293/0001-10
Rio Azul, 07 de março de 2022.
Embasamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  017/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SERVICOS DE VIGILANCIA DOIS 
IRMAOS LTDA
CNPJ.: 30.960.293/0001-10
VALOR: R$ 17.100,00 (Dezessete Mil e Cem Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 08/03/2022 
à 31/12/2022.
ASSINATURA:  08/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GENEZIO APARECIDO DA LUZ
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2022
OBEJTO: PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE COM-
PETIÇÕES ESPORTIVAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS 
SANTOS ME
CNPJ.: 02.476.734/0001-77
Embasamento legal ART 24 inciso II, da lei 8.666/93
Rio Azul, 10 de março de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  019/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS 
SANTOS ME
CNPJ.: 02.476.734/0001-77
VALOR: R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 10/03/2022 
à 09/03/2023.
ASSINATURA:  10/03/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Representante

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE TEIXEIRA SOARES

VARA CÍVEL DE TEIXEIRA SOARES - PROJUDI
Rua XV de Novembro, 228 - Centro - Teixeira Soares/PR - CEP: 84.530-000 - Fone: (42) 3460-1266

 
EDITAL DE CITAÇÃO

DESTINATÁRIOS: TERCEIROS INTERESSADOS - INCERTOS E/OU DESCONHECIDOS
PRAZO DE 30 dias úteis

O(A) Juiz(íza) de Direito Leonardo Silva Machado, da Vara Cível de Teixeira Soares, FAZ SABER a todos quantos o presente
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo tramitam os autos de Usucapião    Extraordinária, sob nº
0000263-72.2021.8.16.0164, em que é(são)  Alcemir Irineu Braciak, AUDIA TABAKA BRACIAK, e  juízo deautor(es) réu(s)
direito comarca de Teixeira Soares,e que por este procede a  de eventuais CITAÇÃO terceiros interessados, incertos e/ou

, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereçam contestação, sob pena de revelia, a respeito do pedido dedesconhecidos
 localizado na Cidade de Fernandes Pinheiro com  319,00   usucapião referente ao imóvel: Área (m²) : 319,00 Perímetro (m) : 77.82

 Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 7.188.146,21m e E 544.406,84m; deste segue com azimute de
 87°49'39,68" por uma distância de 12,03m, até o ponto M02, de coordenadas N 7.188.146,67m e E 544.418,87m ; deste segue com azimute

  de 177°56'11,89" por uma distância de 24,48m, até o ponto M03, de coordenadas N 7.188.122,20m e E 544.419,75m ; deste segue com
 azimute de 249°30'50,59" por uma distância de 12,80m, até o ponto M04, de coordenadas N 7.188.117,72m e E 544.407,76m ; deste segue

  com azimute de 358°09'51,98" por uma distância de 28,51m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição nos termos do art. 319 do
 Código de Processo Civil, tudo em conformidade com o despacho judicial que segue parcialmente transcrita/o:" Cite(m)-se, por

edital com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados, para,querendo, oferecer resposta à presente demanda, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de revelia (art.319, CPC) .” Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro alegue ignorância, é
expedido o presente edital,   que será publicado na forma da lei. O prazo de resposta será contado após o decurso de  15
(quinze) dias da publicação do presente Edital (art. 231, inc. IV, CPC).Eu, Ana Maria Cabral, Analista Judiciário, conferi e
digitei.

Teixeira Soares, 02 de março de 2022.
Leonardo Silva Machado

Juiz de Direito
: O mencionado processo tramita exclusivamente pelo sistema Projudi, com acesso ao endereço eletrônico OBSERVAÇÃO

.https://portal.tjpr.jus.br/projudi
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Súmula de Recebimento de Licença Prévia

TRATOR RIO - PEÇAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MECÂNICA EM GERAL LTDA - ME (CNPJ: 
10.780.025/0001-09) torna público que recebeu do IAT a Licença Prévia (LP nº 265158), com validade até 

09/03/2023, para a atividade de comércio e manutenção de peças, implementos agrícolas e mecânica em geral, 
inclusive de tratores, a ser instalada na Avenida Manoel Ribas, 510, Vila Zem, Município de Rio Azul - PR.

Súmula de Requerimento de Licença de Operação

TRATOR RIO - PEÇAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MECÂNICA EM GERAL LTDA - ME (CNPJ: 
10.780.025/0001-09) torna público que irá requerer ao IAT a Licença de Operação para a atividade de comércio 
e manutenção de peças, implementos agrícolas e mecânica em geral, inclusive de tratores, instalada na Avenida 

Manoel Ribas, 510, Vila Zem, Município de Rio Azul - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

T.ALVEZ DA CRUZ- EIRELI torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para FABRICAÇÃO DE AR-
TEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÃO a ser implantada ROD BR 373 KM 

276,2, BRACATINGA PRUDENTÓPOLIS/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BELO MECÂNICA PESADA LTDA-ME torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para OFICINA 
MECÂNICA instalada ROD BR373 PRUDENTÓPOLIS/PR. 

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BELO MECÂNICA PESADA LTDA-ME torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Opera-
ção para OFICINA MECÂNICA instalada ROD BR373 PRUDENTÓPOLIS/PR.

Súmulas
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DANIELA VALENGA

“Eu trabalho na leiteria do 
meu pai desde que eu era bem 
pequena. Mas eu ainda sou pe-
quena, desde que eu era bem 
criança. A diferença agora é 
que eu sou uma blogueirinha 
e eu adoro fazer vídeos ‘pro-
cês’ e mostrar meu dia a dia”. 
É assim que Poliana Winter, 
jovem de 19 anos de Fernan-
des Pinheiro, se apresenta em 
um dos vídeos da rede social 
Tik Tok.

Poliana começou a gravar 
vídeos no início da pande-
mia, como uma brincadeira 
para ocupar o tempo livre. “A 
gente fi cou meio de ‘varde’, 
eu comecei a gravar e deu 
certo”, conta. Atualmente, 
ela já soma 756 mil seguido-
res na rede social. “Até hoje 
um pouco não acredito, para 
mim eu tô fazendo um vídeo 
normal para poucas pessoas, 

REDES SOCIAIS

“Menina da Roça” de Fernandes Pinheiro 
tem mais de 750 mil seguidores no TikTok
Poliana Winter 
compartilha vídeos 
descontraídos sobre 
o dia a dia na roça

depois eu olho e vejo quantas 
visualizações teve e fico até 
assustada”, relata.

Na Internet, Poliana é co-

nhecida como “Menina da 
Roça”. Ela fala que os vídeos 
não tem apenas um estilo, 
mas são do seu dia a dia. “É 

vídeo da roça misturado com 
maquiagem misturado com 
jeito de dona de casa”, explica. 
No Tik Tok, Poliana tem vídeos 
com mais de 2 milhões de vi-
sualizações.

O primeiro vídeo da “Me-
nina da Roça” que viralizou 
na rede social, ou seja, foi 
assistido e comentado por vá-
rias pessoas, foi gravado após 
Poliana ordenhar uma vaca. 
“Eu cheguei com a roupa toda 
suja e falei no vídeo ‘como é 
que podia que tem gente que 
ia pra roça e não se sujava, 
eu voltava toda encardida’”, 
lembra. 

Além do número de se-
guidores e visualizações nas 
redes sociais, Poliana também 
tem fã-clubes de admiradores 
dos seus vídeos. Ela descreve 
com alegria o carinho que re-
cebe dos seguidores. “A gente 
nunca imagina que vai chegar 
tão longe e quando acontece, 
a gente fi ca meio assustada e 
feliz”, destaca.

Nos vídeos de Poliana, ela 
também compartilha tradi-
ções da região, o que junto 
com o sotaque, despertam a 

curiosidade dos seguidores de 
outros lugares do país. “Eles 
ficam perguntando sobre, 
quando tenho tempo gravo 
outro vídeo explicando, mas 
nem sempre dá certo”, fala.

No fi nal de janeiro, Poliana 
contou para os seguidores 
no Tik Tok que está grávida. 
“Eles fi caram bem felizes, eu 
achei que eles não iam acei-
tar, mas foi só alegria”, diz. 
Agora, junto com os outros 
conteúdos, ela também está 
compartilhando os momentos 
da gravidez pelas redes sociais.

Poliana Winter começou a gravar vídeos como um passatempo

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

“Até hoje um 
pouco não 
acredito, para 
mim eu tô fazendo 
um vídeo normal 
para poucas pes-
soas, depois eu 
olho e vejo quan-
tas visualizações 
teve e fi co até 
assustada"

POLIANA WINTER

AMANDA BORGES

Na manhã de quinta-feira 
(10), foi inaugurada a “Sala do 
Empreendedor” de Teixeira 
Soares. A iniciativa é uma 
parceria entre a Prefeitura e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas, 
o SEBRAE. O local, anexo à ro-
doviária da cidade, é uma das 
ações de incentivo e suporte 
aos empreendedores. Ele tem 
como fi nalidade servir como 
um apoio técnico para tirar 
dúvidas e orientar os empre-
sários do município quanto a 
gestão de seus negócios.

“Vejo como um marco 
histórico na política e na arte 
de empreender do município 
de Teixeira Soares”, afi rma o 
prefeito, Lula Thomaz. Lula 
também diz que a sala é de 
fundamental importância 
para o município. “Ela irá tra-
zer pessoas da informalidade 
para o mundo formal, fazer 
com que  sejam reconheci-

CONQUISTA

Com apoio do SEBRAE, Teixeira Soares 
inaugura “Sala do Empreendedor”
Espaço está 
localizado anexo ao 
prédio da rodoviária

das”, fi naliza.
A respeito disso, Fabielly 

Costa de Oliveira, coordena-
dora da Sala do Empreende-
dor, explica que o propósito 
do local é justamente esse. 
“O nosso projeto é começar 
a desenvolver e formalizar o 
pessoal que está na informa-
lização”, compartilha. Além 
disso, Fabielly diz que irá pro-
curar profi ssionais que atuam 

na prestação de serviços, mas 
que nem sempre fi rmam al-
gum tipo de vínculo formal, 
como diaristas e pedreiros, 
por exemplo.

Ainda, Fabiely explica que 
ela irá, pessoalmente, auxiliar 
no desenvolvimento e explicar 
aspectos técnicos acerca da 
administração de um negócio 
a todos que procurarem os ser-
viços da Sala do Empreende-

dor. “Eu penso que as vezes a 
gente quer empreender e nem 
sempre tem um certo apoio, 
um certo conhecimento, da 
parte burocrática, fi nanceira. 
Então a sala do empreendedor 
vai estar aí para isso”.

Da mesma maneira, Joel 
Franzim Junior, Gerente Re-
gional do SEBRAE, diz que o 
trabalho feito em parceria 
com Teixeira Soares tem sido 

muito produtivo. “Estamos 
realmente dando um passo 
fantástico. Através da sala, a 
gente vai conseguir aproxi-
mar a questão de capacitação, 
de orientação para abertu-
ra de negócios”, comemora 
Franzim.

A Presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
De Teixeira Soares, Cristian 
Mary Hilgemberg Bueno, diz 
que “a Sala será um apoio 
a esse empreendedor que 
está as margens, às vezes, 
nem ele mesmo se vê como 
um empreendedor. Agora, 
ele regulamenta, formaliza, 
passa a receber conheci-
mento e a ser inserido en-
quanto empresário no nosso 
município”.

A sala funcionará nas 
terças, quartas e quintas, e 
os empresários poderão ser 
atendidos pela Fabiely me-
diante agendamento prévio. 
Os interessados podem ligar 
na Agência do Trabalhador, 
no número (42) 3460-1541; 
pelo WhatsApp, (42) 99118-
5373; ou enviar uma mensa-
gem direta no Instagram @
saladoempreendedorr.

A sala funcionará nas terças, quartas e quintas, e o atendimentodeve ser agendado

N
ilt

on
 P

ab
is



  16 - Irati, 11 de março de 2022 FOLHA-

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

Suelen Lima
GENTE

8 de março Dia da Mulher!
Aline Xavier está representando todas as 
mulheres. Empreendedora, mãe, dona de 

casa, esforçada e dedicada, faltam qualidades 
para defini-lá e a todas as outras mulheres 

que tanto acrescetam a este mundo!
Feliz dia!!!

15 anos!
A belíssima Aline 
Mazepa comemo-

rou, no sábado (05), 
seus tão esperados 
15 anos. Ao lado de 
amigos e familia-
res a debutante se 

divertiu e aproveitou 
ao máximo a festa 
que aconteceu no 

Shiva. Que esta nova 
fase da sua vida seja 
repleta de alegrias 

e sonhos realizados, 
que você possa apro-
veitar cada dia com 
muita intensidade. 

Filha de Eder 
Mazepa e Sindy 
Barreto Mazepa.

Parabéns!!!

Inauguração!
Na sexta-feira (04), 
inaugurou em Irati 
a nova agência da 
Cresol. Com um 
espaço amplo e 

aconchegante  para 
bem atender seus 

clientes. A qualida-
de e competência 
de um banco que 
tanto vai agregar 
na cidade de Irati! 

Sucesso!!!
Na foto, Jonas Pau-
lo Uss, presidente 
do Conselho da 

CRESOL Horizonte 
e a equipe. 

O pequeno 
Anthony asso-

prou sua segunda 
velinha no sábado 
(05). São dois anos 
de muitas alegrias 

para os papais, 
Rodrigo e Gabriela, 
pois acompanham 
de perto todas suas 
conquistas e apren-
dizados. Que você 

tenha um caminho 
iluminado, cheio 

de amor e carinho, 
rodeado de pesso-
as que lhe querem 
bem. Ainda na foto 
completando a fa-
mília, o irmãzinho 

Theodoro.
Feliz aniversário!
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A linda Heloísa Yohanna comemorou a che-
gada dos seus 8 aninhos na segunda-feira 

(07). Que sua vida seja repleta de realizações 
e infinitas alegrias, é o que desejam os papais 

Hiorann e Bruna, também seu 
irmãozinho Benjamim. 

Feliz aniversário!!!


