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Fernandes 
Pinheiro 
promove 
ações para 
intensifi car 
prevenção

Cidades 07

Graças ao auxílio da população, atra-
vés do compartilhamento nas redes so-
ciais e denúncias, três tratores roubados 
em Imbituva puderam ser recuperados. 
Pela ação conjunta entre a Polícia Militar 
e a sociedade civil, o proprietário já pode 
utilizar o maquinário. Entenda a impor-
tância da cooperação da comunidade na 
resolução de crimes desse tipo e como 
prevenir. 

Cidades 05

AÇÃO COLETIVA

População colabora para recuperação 
de três tratores roubados em Imbituva

TEIXEIRA SOARES
Prefeitura 
oferece sete 
cursos 
esportivos 
para  
população 
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RELIGIOSIDADE
Campanha 
da Fraternidade 
de 2022 
vai refl etir 
sobre 
Educação 

PRUDENTÓPOLIS
Unidade
Estratégia 
Saúde da 
Família é 
inaugurada 
na Vila da Luz

VOLTA
Após dois 
anos, Rio Azul 
retorna 
com teatro 
da Paixão 
de Cristo 
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Projeto de lei visa modernizar o 
sistema de pesticidas no país e 

não envenenar os cidadãos

Depois de vinte anos transitando pela Câmara dos 
Deputados, foi aprovado no começo de fevereiro, o Pro-
jeto de Lei nº 6299/2002, proposto pelo deputado César 
Halum, do PSD. Nele, o parlamentar defende a fabricação 
de herbicidas e insumos agrícolas genéricos, além de criar 
novas regras para aprovação de pesticidas no Brasil. O 
projeto agora seguirá para a aprovação no Senado Federal.

No projeto, a principal mudança ressaltada no texto, 
se trata da aceleração na aprovação e emissão de regis-
tros dos pesticidas pelos órgãos públicos. Atualmente, 
não existe nenhum prazo para a aprovação desses novos 
produtos, e agora, os órgãos terão dois anos para fazer 
todas as análises necessárias para aprovar ou reprovar a 
utilização do pesticida.

Muito se falou sobre “PL do Veneno”, mas a realidade é 
que essa aprovação não muda muito a forma de aprovação 
atual, a principal diferença é o prazo, que passa a existir 
para as coisas caminharem. Se em dois anos, esse pro-
duto não tiver sido liberado definitivamente para o uso, 
ele deverá ser liberado, temporariamente, desde que já 
exista sua utilização em pelo menos três países da OCDE.

A OCDE é uma organização para a cooperação e desen-
volvimento econômico da qual o Brasil tenta fazer parte 
há anos. Apenas os “países ricos”, como por exemplo, 
Japão, Portugal, Estados Unidos e França, fazem parte 
e podem opinar na formulação de políticas globais. A 
organização se preocupa bastante com as questões am-
bientais. A entrada do Brasil já foi negada exatamente 
por este quesito.

O texto do PL fala sobre a pré-autorização dos agro-
tóxicos, desde que seja utilizada em pelo menos três 
desses países. Eu tenho certeza de que os “primos ricos” 
do mundo, não iriam liberar e utilizar qualquer produto 
em seu país.

Muito se especula sobre a falta de segurança com a 
aprovação dessa lei, mas nada muda em relação à forma 
de aprovação de novos químicos, ainda existirão todos 
os três órgãos envolvidos para a aprovação do produto e 
toda a rigorosa pesquisa. Atualmente, expedir o registro 
e a autorização para uso, está condicionado a três órgãos 
do governo, que são: Ministério da Agricultura, que atesta 
a segurança e impacto do produto para a cultura que se 
propõe a utilização e outras culturas, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) que procede rigorosa 
pesquisa em relação ao impacto na saúde das pessoas e 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, que avalia os impactos ambientais.

Não existe uma redução de segurança, o que existe é 
uma definição de método com prazo.

Com o intuito de modernizar a liberação de pesticidas 
no Brasil, o Projeto de Lei visa trazer novos produtos para 
o país, que sejam menos impactantes ao meio ambiente, 
que possam gerar concorrência na área e, principalmente, 
que possam reduzir custos.

Sinceramente, não se pode presumir que os parlamen-
tares, pesquisadores, funcionários dos órgãos envolvidos, 
profissionais que defendem o projeto queiram envenenar 
suas famílias, isso é manipulação de informação. Se apro-
vada, a lei trará diversos benefícios, como por exemplo, 
produtos novos e mais modernos, com menos impacto e 
efeitos indesejados, concorrência para que haja diminui-
ção de preço e segurança alimentar tão necessária em um 
mundo que tem a fome ainda como uma grande ameaça.

Essa mudança pode modernizar muito o agro brasi-
leiro e trazer benefícios ao  meio ambiente. Atualmente, 
quando os produtos são finalmente aprovados, depois de 
cinco, seis, sete anos, eles já estão velhos e ultrapassados. 
Muita coisa já mudou e aquele produto não. Com esse 
prazo estipulado, nós acompanharemos as mudanças do 
setor e podemos acompanhar os países da OCDE.

SAMANTA PINEDA É ADVOGADA ESPECIALIZADA EM DIREITO AMBIENTAL E PALESTRANTE 
INTERNACIONAL EM EVENTOS DA ONU, COMO CIRCUITOS URBANOS E COP-26. HABILITADA 
COMO COORDENADORA DE GESTÃO AMBIENTAL PELA DGQ DA ALEMANHA É PROFESSORA DE 
DIREITO AMBIENTAL NO MBA DA FGV SÃO PAULO E DE BRASÍLIA, NO INSPER/SP, NA FUNDAÇÃO 
ESCOLA SUPERIOR DO MPRS E NO IBDA (FACULDADE CNA-BRASÍLIA). SÓCIA FUNDADORA DO 
PINEDA E KRAHN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ESCRITÓRIO COM ATUAÇÃO NACIONAL.

Um roubo em Imbituva chamou a aten-
ção da população no feriado de Carnaval, em 
que três tratores foram subtraídos de uma 
propriedade, em que os bandidos amarra-
ram os proprietários das terras e carregaram 
os tratores. Mas, em uma ação coletiva, entre 
polícia e comunidade, as ferramentas foram 
encontradas, em um caminhão, em Pitanga. 

Assim que o proprietário dos tratores sou-
be do roubo iniciou uma postagem nas redes 
sociais. O compartilhamento em massa, em 
diversos aplicativos, foi importante para que 
a Polícia pudesse localizar os tratores devido 
à denuncias e imagens enviadas pelos apli-
cativos. Em Pitanga, um caminhão suspeito 
chamou a atenção, a PM estava atrás, mas foi 
um caminhoneiro, pelo rádio transmissor, 
que deu voz de prisão, e isso é constitucional, 
desde que tenha o flagrante, como foi o caso. 
O rapaz, que é de Irati, foi parado, a Polícia fez 
a abordaram e prendeu o homem.  

O compartilhamento nas redes sociais fez 
com que a informação chegasse às pessoas 
de outras cidades. Pois, durante o registro do 
Boletim de Ocorrência, a equipe da Polícia 
Militar de Imbituva recebeu informações, 
através da 8ª CIPM, de que em Pitanga a Po-
lícia Militar do município tinha denúncias 
de um caminhão que trafegava na PR-466 
transportando três tratores.  Em um diá-
logo entre as polícias dos dois municípios, 
compartilhando as informações coletadas 
a respeito do crime, a Polícia de Pitanga ini-
ciou as buscas do caminhão denunciado e 
abordou o motorista. Com o veículo parado, 
averiguou que se tratava dos tratores furta-
dos em Imbituva. A Polícia Militar fez um ex-

celente trabalho para recuperar o maquinário, 
que ajuda a manter uma família na lavoura. 
Foram rápidos e precisos. E a sociedade civil 
organizada também  foi muito atuante, pois 
em vários compartilhamentos conseguiram 
denunciar de forma correta onde localizar o 
maquinário. 

O roubo dos tratores em Imbituva  foi um 
caso isolado, mas assaltos na área rural são 
comuns. Segundo a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (Sesp), ao longo dos últimos 
dois anos e meio, o Paraná registrou 2.354 
roubos a propriedades rurais e 19.261 furtos. 
Além disso, 1.026 veículos foram furtados, 
sendo que 750 foram roubados no meio ru-
ral. Juntos, são quase 23,4 mil ocorrências no 
campo nesse período: média de 779 por mês.

Temos um exemplo em Irati, que em 2018, 
dois tratores foram roubados no Colégio Flo-
restal, e nunca foram encontrados. Achar esse 
maquinário é difícil, de acordo com a Polícia 
Militar, pois não tem placa.  Geralmente, após 
o roubo, os veículos são comercializados intei-
ros ou ocorre o desmonte para a venda indivi-
dual de peças. Por isso trazemos nesta edição 
dicas da PM de como se prevenir e como fazer 
uma identificação própria dos maquinários. 

Este foi um trabalho coletivo. Os materiais 
foram encontrados, e já voltaram a serem uti-
lizados na lavoura. O rapaz preso irá responder 
pelos crimes que cometeu. Se existem mais 
pessoas envolvidas é a Polícia Civil que vai in-
vestigar, e esperamos que consiga solucionar 
o caso. Mas a sociedade, assim como a Polícia, 
está ativa para que essas situações não voltem 
a acontecer. E se acontecerem, estaremos 
prontos para ajudar. 
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"51%"

Índice na pesquisa que coloca Ratinho Jr vencendo as 
eleições no primeiro turno.

“Parabéns, Dedé! Você é um dos poucos 
secretários competentes que existe 
dentro deste município!”

VEREADOR BATATINHA

Primeiro de Abril 
O prefeito Jorge Derbli disse, a este colunista, que para 

muitos o dia 1º de abril é o Dia da Mentira, mas para alguns 
membros da sua administração será o Dia da Verdade. Desta 
forma, ele demostrou que pretende, nesta data, fazer algumas 
mudanças em seu secretariado. “Preciso de mais dinamismo 
nas Secretarias e para isso vou fazer algumas mudanças no 
secretariado”. 

Aviso aos navegantes
O aviso aos navegantes é para mais de uma Secretaria, 

provavelmente quatro. Derbli não deixou explicito se as quatro 
sofrerão alterações ou apenas refl ete seu descontentamento. 
Algumas já estariam no seu radar a tempos, mas foi poster-
gando. Derbli quer mais dinamismo e cobra que os secretários 
saibam na ponta da língua o que acontece “no seu quadrado”. 
Quem sabe não sejam duas secretárias e dois secretários. 

Mais duas
Mas isso não impediu que o prefeito Jorge Derbli ampliasse 

o número de Secretarias. Segundo ele, não existe dinheiro 
novo, mas será apenas realocado no orçamento, criando duas 
Secretarias novas a de “Habitação” e do “Bem-Estar Animal”. 
Ambas com certo embasamento validada pelos vereadores. 
Inclusive, o presidente da casa, vereador Helio de Mello e o 
líder do prefeito, Nei Cabral, elogiaram sua criação. 

Habitação
A Secretaria de Habita-

ção é justificada pela cria-
ção do programa PROHABI 
que levanta recursode R$ 3 
milhões através de emprés-
timo junto ao FINISA para 
construção de casa de baixa 
renda. Ainda com a criação 
desta Secretaria, segundo o 
prefeito Derbli, possibilita 
uma busca com maior ênfase 
na construção de mais habi-
tações para Irati. Para o cargo 
de secretário, o prefeito não 
falou em nomes, mas é nor-
mal que Robertinho Sequinel 
assuma, uma vez que já está 
atuando no setor. 

Bem-Estar 
Animal

Já a Secretaria de Bem-
-Estar Animal tem a fun-
ção de organizar o setor, 
que tem muito por fazer. 
O departamento estava 
anexo à Secretaria do 
Meio Ambiente, a mesma-
está criando o Conselho 
do Bem-Estar Animal sob 
a tutela do prefeito. As 
alterações aconteceram 
com o funcionamento do 
Castramóvel que estará 
na nova Se cretaria.  O 
equipamento está para-
do a mais de dois anos. 
Ainda não há nome para 
o cargo, mas o secretá-
rio ou secretária deverá 
usar da criatividade para 
gerenciar os conflitos da 
ONG Amigo Bicho e ou-
tros setores periféricos. 

Tecnologia, 
Inovação e 

Planejamento 
O secretário Joãozinho 

Almeida vai receber mais 
funções com a nova nomen-
clatura da Secretaria, que in-
clui a tecnologia e a inovação. 
Dentre as metas, a mudança 
no perfil da Prefeitura e a 
busca por inovação na área 
da tecnológica com o fi m do 
trâmite de papel. Também, 
a criação de um aplicativo 
com o objetivo de facilitar a 
vida do contribuinte, tanto 
no pagamento de taxas e 
impostos como para infor-
mações e ampliação no ser-
viço da ouvidoria, passando 
a ser de forma digital, isso 
permite o elogio e a crítica 
de forma mais veloz. Ainda, 
várias parcerias através da 
inovação de serviços públicos 
devem permitir melhorar a 
resolutividade dos serviços. 

Para completar
Para por um pouco mais 

de gasolina, mas sem ter ne-
nhuma intervenção, o verea-
dor Batatinha rasgou o verbo 
ao elogiar o vereador Dedé 
Demczuck que fazia sua apre-
sentação e exaltou o secretá-
rio por sua competência. Se-
gundo o edil, um dos poucos 
competentes. Quero ver agora 
como o vereador vai pedir fa-
vores aos outros secretários, 
menos competentes, na sua 
concepção. Falar sem pensar, 
traz consequências...

Investimentos
No fi nal de fevereiro, o secretário de Infra, Sandro Alex, 

junto do deputado Alexandre Curi estiveram em Imbituva 
para autorizar o prefeito Celso e o vice Zaqueu a licitar a pa-
vimentação da Vila Brasil, um dos bairros que mais precisa 
de infraestrutura no município. Junto do Jardim Carvalho, os 
investimentos somam, aproximadamente, R$ 12 milhões. Na 
foto, ainda está o presidente da Câmara de Vereadores.

Pesquisa
O líder do governo, deputa-

do Hussein Bakri, comemorou 
os números da primeira pes-
quisa realizada em 2022 pela 
empresa Radar, que aponta 
Ratinho Junior como o prefe-
rido para as eleições de outu-
bro. Ratinho aparece com 51%, 
o que coloca como vencedor 
já no primeiro turno das pró-
ximas eleições. Em segundo 
lugar, muito atrás, com 19% 
aparece Roberto Requião e 
Cesinha Silvestre apareceu 
apenas com 3%. A pesquisa 
está registrada na Justiça Elei-
toral sob o n 02644/22.

Inaugurando 
O prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler, recebeu o pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, 
para inauguração do ESF Vereador Francisco Klososvki, se 
aproximando, assim, da marca de 100% da coberta de Saúde 
Básica. A obra aconteceu devido a atuação do deputado Ade-
mar Traiano. Quem estava lá também foi o ex-prefeito Adelmo, 
que realiza período sabático. O nome do posto, foi proposto 
pelo Vereador Maurício Bosac.

Enfraquece
Na matéria da semana 

passada, foi comentado que a 
região da Amcespar poderia 
ter quatro candidatos a depu-
tado estadual. O problema de 
várias candidaturas de uma 
mesma região mostra a ne-
cessidade de representantes 
locais nas esferas de governo. 
Por outro lado, a falta de arti-
culação entre ambos e o ex-
cesso de candidatos difi culta a 
chance de eleição. No entanto, 
também a população acaba 
perdendo porque deputados 
que trazem recursos para 
região não tendo retorno nas 
urnas acabam sendo deses-
timulados a representarem 
seus municípios perante o 
governo. 

Enfraquece II
Neste mandato, a região 

está sendo representada por 
deputados que têm maior 
expressão na região e têm 
conquistado obras importan-
tes para municípios. Se des-
tacam, Hussein Bakri (PSD), 
líder do governo, Alexandre 
Curi e Artagão Júnior, atual-
mente no PSB, Nelson Justus 
do União Brasil, além de Ro-
maneli, com menos intensi-
dade, mas todos da base de 
Ratinho Junior. 
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2º LUGAR

Concurso literário de 
poesias e crônicas

LUIZA NELMA FILLUS

Nesta edição, está a crônica 
classificada em 2º lugar no 
Concurso Literário de Poesias 
e Crônicas, em homenagem 
aos 150 anos da Imigração Po-
lonesa no Paraná, realizado em 
2021, pelas seguintes institui-
ções: ALACS, BRASPOL e NEES, 
com o objetivo de escrever 
acerca do imaginário da cul-
tura polonesa e/ou histórias da 
imigração polonesa no Brasil

2º LUGAR: 
CRÔNICA

ISADORA MENDES - CAXIAS DO SUL - RS
Quando a chegada de imi-

grantes poloneses completa 
150 anos, é natural que esse 
marco chame a atenção dos 
frutos dessas famílias. Eu, 
mesmo que sem ascendência 
polonesa, também me envolvi 
indiretamente nessa história. 

 Somos feitos de história. 
Elas constroem nossa identi-
dade, dão pluralidade a nossa 
sociedade e são as raízes de 
tantas formas de linguagem 
e maneiras de ver e levar a 
vida. Se pudéssemos fazer um 
raio-X não de nossos órgãos, 
mas sim da alma humana, 
veríamos então no papel radio-
gráfi co milhares de histórias. E 
as imigrações, sem dúvida, são 
um apanhado de narrativas 
que dão cor e vida ao mosaico 
da sociedade brasileira. 

A minha, mesmo que tão 
distante desses que imigraram 
ao Brasil no século retrasado, 
se cruzou com uma descen-
dente da imigração polonesa. 
Foi quando conheci minha 
querida amiga Laís, lá do outro 
lado do oceano, na Polônia mo-
derna do século XXI. Aterrissei 
nesse país por opção própria 
- a curiosidade por essa região 
falava mais alto do que a lista 
de outros países mais tradi-
cionais. Por outro lado, alguns 
anos antes, Laís aterrissou lá 
para resgatar uma parte da 
história de sua família que 
tinha raízes ali. 

Quando cheguei no país, 
sem entender uma palavra do 
que falavam, senti uma grande 
perplexidade de simplesmente 
estar ali, deliberadamente 
saindo do colo familiar para 
um país tão diferente e estra-
nho ao meu. O choque cultural 
que paralisa, os costumes que 
nos direcionam a achar tudo 
errado, a velha pergunta do por 
que mesmo eu fi z isso.  

E hoje, tendo essas lem-
branças, em alguns momentos 
me pego pensando nos imi-
grantes de tantos anos atrás. 
Como será que se sentiram 
naquela época, quando o des-
locamento não era por curio-
sidade e sim por necessidade? 
Quando a comunicação era tão 
difícil, quando a bagagem era 
pequena e trazia ainda consigo 
a dor de guerras, de perdas, de 
países em dificuldade, com 
um adeus que não prometia 
reencontros. 

Pra entender melhor isso, 
posso contar um pouco o per-
curso da família Nowak, que 
imigrou para o Brasil num 

período mais tardio, em 1929. 
A primeira Grande Guerra 
já havia acabado antes, mas 
deixou muitas marcas num 
território que acabara de se 
tornar um país independente. 
Segundo os escassos registros, 
entende-se que a família de-
cidiu tentar uma vida melhor 
no Brasil, após um inverno 
rigoroso que acabou com sua 
fonte de renda familiar: o 
cultivo de maçãs. Na sua des-
pedida, a família teve que se 
separar, deixando dois fi lhos 
mais velhos na Polônia. A avó 
de Laís, Każimiera Nowak, 
com apenas 4 anos de idade, 
viajou com os pais e irmãos em 
um navio até chegar ao Rio de 
Janeiro. De lá, partiram para 
o Espírito Santo, para uma 
vila chamada Águia Branca. 
Cansados do calor intenso e 
da falta de estrutura nessa 
vila, conseguiram se mudar, 
junto com outros imigrantes, 
para o Paraná, região de clima 
e ambiente mais parecido com 
o da Polônia e por lá fi caram 
durante sua vida. 

Laís conta que foi a partir 
dos seus 15 anos, que come-
çou a ter maior interesse pela 
trajetoria de sua avó, pela sua 
nacionalidade e por todos os 
registros da imigração da fa-
mília. É geralmente só depois 
de ganhar uma certa matu-
ridade que essa curiosidade 
desperta com naturalidade 
na gente. E assim, Laís passou 
a perguntar mais coisas para 
sua avó, sentar-se ao lado 
dela e ouvir o histórico de sua 
família. Como ela descreve, 
Każimiera (ou apenas Każia) 
era uma senhora sisuda e de 
traços físicos imponentes.  

Pouco depois, quando Laís 
tinha 18 anos, sua avó faleceu 
aos 84 anos. Foram poucos 
anos pra poder entender toda 
a jornada de sua família mas, 
apesar de agora ter que lidar 
com a ausência desse elo com 
seus antepassados e sua curio-
sidade por tudo isso, ela não 
desistiu de continuar tentando 
conectar os pontos perdidos 
daquela história e dos fami-
liares que fi caram na Polônia.  

Assim, 5 anos depois, Laís, 
já engenheira, foi aprovada 
para uma bolsa de mestrado 
na Polônia, parte de um projeto 
entre governo brasileiro e polo-
nês. Era a primeira vez que via-
jaria sozinha, que cruzaria um 
oceano, que sentiria na pele a 
dor, o medo e a alegria de sair 
da terra natal. Ela levava consi-

go alguns registros familiares 
e algumas cartas - cartas que 
chegaram da Polônia e cartas 
que sua avó enviou mas que 
nunca chegaram ao destino. 
Através desses documentos, 
Laís tinha a esperança  de 
entender as circunstâncias da 
imigração e resgatar alguns 
desses laços. 

Falando pouco do idioma, 
com dificuldade de traduzir 
essas cartas, Laís pediu ajuda 
na tradução para uma colega, 
nativa da Rússia, com maior 
conhecimento do polonês. 
No entanto, a colega também 
com difi culdades de entender, 
decidiu enviar ao tio polonês 
que residia em Varsóvia. Ele, 
surpreso e curioso, teve uma 
atitude que selaria o destino: 
resolveu ir até o endereço 
anotado em uma das cartas e, 
qual foi a sua surpresa, quando 
depois de perguntar ao paroco 
da região, encontrou parte da 
família que tinha fi cado. 

Era a peça que faltava no 
quebra-cabeças. Depois de tan-
tos anos, as cartas que nunca 
chegaram, haviam encontrado 
seu destino. O encontro de Laís 
com os familiares aconteceu 
em novembro de 2014, oitenta 
e cinco anos desde que sua avó 
havia partido ao Brasil.   

Esse inesperado rencontro 
revelou que parte da parentela 
que havia ficado na Polônia 
não esquecera aqueles que 
tinham emigrado. Devido a 
diversos problemas politicos 
do pós-guerra, a comunicação 
havia sido interrompida, mas 
as lembranças daqueles que 
tinham partido permanecera, 
junto com os questionamen-
tos: como estariam no Brasil? 
Será que tinham prospera-
do no além-mar? Lembrar-
-se-iam da Polônia? Teriam 
guardado e transmitido a 
cultura polonesa, o idioma? 
Essas e tantas dúvidas que 
fi caram nos seus pensamen-
tos, puderam fi nalmente ser 
respondidas - Laís foi a ponte 
entre esses dois oceanos, o fi o 
condutor dessa crônica, de-
pois de tanto tempo de espera. 

Ela era a prova de que algo 
de muito especial sobre a Po-
lônia tinha sido preservado. 
Afi nal de contas, ela estava ali, 
a dez mil quilômetros da sua 
casa em Curitiba, aprendendo 
polônes e buscando conhecer 
suas origens. A partir de então, 
ela teria a oportunidade de ex-
perimentar uma Polônia com-
pletamente diferente daquela 

que sua avó deixara: um país 
em pleno desenvolvimento e 
cheio de possibilidades.  

Morava na excêntrica e 
fabril Lódz, mas passou seu 
primero Natal fora de casa em 
Varsóvia, com a nova família. 
Na Páscoa, visitaria as mon-
tanhas de Zakopane, apren-
dendo sobre as tradições dessa 
celebração. Não perderia a 
oportunidade de ver os ma-
jestosos castelos em Malbork 
e em Cracóvia. Apaixonada 
por ciência, passaria ainda 
por Toruń e pela boemia Bres-
lávia. Pode estar também nas 
águas dos mares bálticos, pelas 
cidades de Gdańsk, Gdnia e 
Sopot. Passou ainda em muitos 
outros lugares, deixando um 
pouco de si, absorvendo um 
pouco daquela Polônia, que ela 
podia agora vislumbrar com 
seus próprios olhos e seu es-
pírito jovem, mas que já havia 
aprendido a amar desde sua 
infância. Em 2021, com muita 
alegria e orgulho, pode carre-
gar nas suas mãos sua nova 
identidade. Foi reconhecida 
como cidadã polaca, um desejo 
que mantivera durante muitos 
anos, desde que começara a 
entender melhor suas origens.  

Ainda hoje, depois de ter 
desbravado o país, a Polônia 
continua a ser para Laís um 
lugar mágico, uma espécie 
de Nárnia, onde os sonhos 
acontecem, onde nenhum 
mal pode alcançá-la. Um lugar 
de encontros, não apenas do 
seu com sua família, mas o 
de tantas outras pessoas com 
suas histórias. O lugar que nos 
conectou, eu e ela.  

Respondendo a meus ques-
tionamentos, acredito que 
pouco se tem registro de como, 
de fato, esses imigrantes se 
sentiram. Talvez nem um raro 
diário possa transmitir exata-
mente toda a montanha russa 
de emoções que se sentia. Każia 
pouco conheceu do mundo 
e da Polônia, como eu e Laís 
tivemos a oportunidade. Ain-
da assim, acredito que como 
duas jovens que puderem 
viver a experiência de mo-
rar em um país tão distinto, 
mesmo que em condições di-
ferentes dos imigrantes, nos 
faz ter uma noção do que eles 

passaram. Porque apesar dos 
muitos anos e gerações que 
nos separam de suas vidas, 
um elo muito simples nos 
liga: a situação de ser huma-
no, de sentir emoções como 
solidão, a saudade, o medo, 
o despertencimento. Ser um 
imigrante, independente 
se foi em 1871 ou 1929, era 
provavelmente conviver com 
essas emoções todos os dias. 

São muitas as narrativas 
da imigração, aquelas por 
necessidade, que permitiram 
construir histórias como a 
minha e da Laís e que hoje nos 
dão acesso a um mundo com 
menos distâncias e barreiras. 
Nosso país é formado por pes-
soas que aceitaram o medo, a 
solidão, a incerteza e todas as 
difi culdades da imigração e 
construíram a vasta diversi-
dade cultural do nosso país. 

Depois de morar fora e 
conhecer outros descenden-
tes poloneses como minha 
amiga, voltei ao Brasil que-
rendo saber mais sobre os 
meus antepassados. Comecei 
a pensar mais na história dos 
meus pais e principalmente 
na história da minha avó que 
morreu jovem e que eu  co-
nheci. Queria saber onde ela 
nasceu, o que fazia, como era 
sua personalidade. Busquei 
conhecer os lugares onde ela 
havia vivido. Queria saber de 
que parte do mundo minha 
família veio. Queria conhecer 
todos os lugares que tinham 
algum vínculo com o meu 
passado.  

Assim, comecei a admirar 
e entender que nossos ances-
trais não foram somente uma 
linha na árvore genealógica, 
uma coleção de pessoas, mas 
histórias  que fi zeram a minha 
possível. Por isso, acho que 
vale a pena olhar para os 150 
anos de imigração polonesa e 
preservar as memórias desse 
momento, desenvolver nossa 
curiosidade pelo passado e 
manter esses relatos vivos em 
nós. Fazer parte da história da 
imigração é seguir contando 
suas inúmeras tramas e lem-
brar aos nossos conterrâneos 
brasileiros que nosso povo foi 
formado por muitas histórias, 
como a de Kazia e sua família.  
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AMANDA BORGES

O caso ocorrido na terça-
-feira (1º), foi um exemplo 
de cooperação civil durante 
o trabalho policial. Graças ao 
compartilhamento de infor-
mações e imagens em grupos 
de WhatsApp e a atitude de 
um casal, três tratores rou-
bados em Imbituva foram 
recuperados no município 
de Pitanga. 

No roubo, os ladrões car-
regaram o caminhão com os 
tratores, após amarrar o res-
ponsável por eles, e fugiram. 
Assim que o dono tomou co-
nhecimento da situação, ele 
notificou a polícia, divulgou 
imagens dos maquinários 
em grupos do WhatsApp e 

EXEMPLAR

Ação conjunta entre população e 
PM recupera três tratores roubados
Flagrante do crime 
só foi possível graças 
a mobilização social 
através das redes 
sociais

DESFECHO DO CASO
O Delegado de Polícia de Imbituva, Luis Gustavo 

Timossi, informou que os trâmites judiciais para re-
solução do caso estão ocorrendo e as investigações já 
iniciaram, mas correm em segredo de justiça. Ainda, o 
motorista do caminhão é de Irati e foi preso em flagran-
te, pela somatória de punições dos crimes de falsifica-
ção de documentos e interceptação. Ainda, um outro 
caminhão que pode, possivelmente, ter sido utilizado 
no crime foi apreendido em Rebouças, e o responsável 
por ele foi interrogado.

Os maquinários recuperados foram entregues ao 
dono na quarta-feira (02) e o proprietário, que depen-
dia dos tratores para realização do trabalho, já voltou a 
utilizá-los na sua lavoura.

pediu para que fossem re-
passadas. 

O crime ocorreu às 2h da 
madrugada do dia 1º e, por 
volta das 9h da manhã, a pri-
meira foto de um caminhão 
que poderia estar levando 
os tratores passou a circular 
pelo WhatsApp do proprie-
tário. Logo na sequência, as 
equipes da Polícia de Imbi-
tuva e Pitanga estabeleceram 
diálogo, compartilhando as 
informações coletadas nos 
dois municípios, como o mo-
delo e cor dos maquinários. 
A Polícia de Pitanga iniciou 
as buscas do caminhão de-
nunciado. Na sequência, 
começaram a ser enviados 
vídeos produzidos por um ca-

sal, nos quais eles, utilizando 
um rádio transmissor, davam 
ordem de parada e de prisão 
para o motorista que levava 
os maquinários, seguidos por 
uma viatura da PM. Em segui-
da, a polícia fez a abordagem 
do veículo, identificou que se 
tratava dos tratores furtados 

em Imbituva e prendeu o 
motorista.

William Stratmann, ad-
vogado das vítimas, conta 
que a mobilização popular 
foi determinante para recu-
perar os veículos.“É muito 
importante que a sociedade 
saiba que o auxílio das redes 
sociais e o próprio engaja-
mento da sociedade civil 
organizada podem trazer de 
benefício”, afirma o advoga-
do. Além disso, William conta 
que qualquer cidadão tem o 
direito de dar voz de prisão 
mediante ao flagrante de um 
crime assim como fez o casal. 
Assim, o artigo 301 do Código 
de Processo Penal do Brasil, 
garante que qualquer indiví-

duo brasileiro pode prender 
toda e qualquer pessoa que 
estiver cometendo um crime, 
desde que seja um “caso cri-
minal” e o cidadão presencie 
o flagrante. 

Ainda, William elogia e 
parabeniza as autoridades 
que atuaram na abordagem 
inicial do caso. Ele afirma 
que a ação rápida da Polícia 
Militar foi imprescindível, 
pela agilidade em atender a 
ocorrência assim que as ima-
gens chegaram até eles. Da 
mesma maneira, o trabalho 
da Polícia Civil foi igualmen-
te importante, “que ouviu 
todos prontamente, coletou 
os depoimentos, realizou os 
interrogatórios, tomou todos 
os procedimentos cabíveis 
e agora vai dar prossegui-
mento em todo o processo 
judicial", disse.

“O que a gente pode con-
cluir dessa situação toda é 
que o trabalho conjunto entre 
a sociedade e as forças poli-
ciais são muito importantes 
para esse primeiro atendi-
mento da ocorrência. A gente 
vê que a mobilização rápida 
da sociedade organizada que 
enviou informações, junto 
com o trabalho imediato da 
Polícia Militar que foi apre-
ender o caminhão, resultou 
na recuperação dessas má-
quinas”, completa advogado.

COMO ME PREVINIR?
Apesar da vítima citada-

ter conseguido recuperar o 
maquinário subtraído, esse 
não é o mesmo destino de 
boa parte dos proprietários 
roubados. Esse crime é rela-
tivamente comum, devido a 
falta de registro e documen-
tação oficial dos maquinários 
agrícolas. Diferentemente 
de outros veículos, os trato-
res não devem circular em 
vias urbanas e, por isso, sua 
identificação se diferencia 
dos carros e caminhões, por 
exemplo. Eles não têm placa 
e, os mais antigos, nem nú-
mero de chassi, o que restrin-
ge a identificação somente à 
uma plaqueta no painel da 
máquina, que pode facilmen-
te ser removida por alguém 
mal intencionado.

Para se prevenir desse 
tipo de assalto, a Tenente 
Thaísa Nabozny, da 8ª Com-

panhia Independente de 
Polícia Militar, dá algumas 
dicas para que os agriculto-
res não sejam aspróximas 
vítimas. Primeiramente, a 
Tenente adverte que a nota 
fiscalseja guardada, em casos 
de compra diretamente em 
uma loja. Quando for com-
prado de outro produtor, é 
necessário realizar a auten-
ticação no cartório, através 
de um contrato de “compra 
e venda de bem”. Ainda, uma 
cópia da nota fiscal ou do 
documento autorizado em 
cartório devem ser portados 
pelo produtor enquanto ele 
utilizado trator.

Além disso, Thaísa reco-
menda que os produtores 
demarquem o seu próprio 
maquinário, mesmo que de 
forma improvisada. Isso pode 
auxiliar no processo de iden-
tificação por parte da polícia, 
já que o sinal servirá como 
uma “tatuagem” única em 
seu trator, e deve ser informa-

O vídeo do casal abordando o criminoso circulou pelas redes sociais

Os tratores foram recuperados e voltaram a ser utilizados na lavoura de seu proprietário

O roubo ocorreu em Imbituva mas o maquinário foi encontrado em Pitanga

do no momento do registro do 
Boletim de Ocorrência. 

Com relação ao espaço no 
qual o maquinário deve ser 
guardado, Thaisa sugere que 
o local tenha a maior quanti-
dade possível de obstáculos 
para serem rompidos até 
que o roubo seja possível. Por 
exemplo, ao invés de guardar 
o maquinário em um local 
aberto, coloque ele em um 
galpão trancado com corren-
tes e cadeados. Em um possí-
vel roubo, o ladrão demorará 
mais para finalizar a ação 
e possivelmente cometerá 
erros que complicarão a efe-
tivação do crime ou facilita-
rão as investigações futuras, 
como barulhos ou marcas que 
servirão de pistas. “Isso não 
necessariamente vai evitar o 
roubo, mas é um obstáculo a 
mais para ser transpassado”, 
afirma.
FUI ROUBADO, O QUE 

FAZER?
Mesmo tomando todos 

os cuidados, os crimes ain-
da poderão ocorrer. Nesse 
caso, Thaisa orienta que os 
produtores liguem para a 
Polícia Militar através do 190 
e forneçam, além dos dados 
pessoais e de registro dos 
tratores, todas as informa-
ções possíveis a respeito do 
crime, ou seja, “o maior nú-
mero de dados que ele tiver 
da ocorrência”. Ou, procurar 
diretamente a delegacia para 
registro de um Boletim de 
Ocorrência, caso a situação 
não demande atendimento 
no local.
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JAQUELINE LOPES

Após nove anos como pá-
roco da igreja Matriz Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
em Irati, o padre Nelson Bue-
no da Silva deixa a paróquia. 
No domingo (27), ele celebrou 
a missa de ação de graças e 
despedida. No dia seguinte, 
foi para Ponta Grossa assumir 
uma nova paróquia. 

Nestes anos à frente da 
igreja aconteceram muitas 
mudanças, tanto na parte 
física quanto na união dos 
fiéis. Desde que chegou à 
paróquia, o padre pensou 
em arrumar algumas coisas, 
junto com o Conselho, fez 
várias melhorias, como no 
pátio que agora é com asfalto, 
na cozinha, casa paroquial, 
mezanino, lustres, a cobertu-
ra com a estrutura metálica, 
instalações elétricas foram 
trocadas, assim como hidran-
tes de bombeiros, a instalação 
das duas torres na parte da 
frente, entre outras. 

Todas essas melhorias 
foram feitas em conjunto, em 
ações para arrecadar dinhei-
ro para que essas mudanças 

MUDANÇA 

Após nove anos, Padre Nelson deixa igreja 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Irati
Sacerdote foi para 
Ponta Grossa, 
na paróquia São 
Sebastião 

acontecessem, e isso o padre 
vai levar para sempre: a 
união do povo para ajudar 
a igreja. “Foi muito bonito. 
Tem um pessoal do Conse-
lho, da igreja, muito traba-
lhador, que não vi igual, e 
nunca pude dizer no rosto de 
cada um, mas é admirável, 
porque parecia um formi-
gueiro de gente trabalhando 
nas festas e muita atuação. 
Isso me admirou bastante”, 
disse. 

Ao longo dos 22 anos de 
sacerdócio, a igreja de Irati 
foi a que o padre ficou por 
mais tempo, e construiu um 
legado junto à comunidade, 

pessoas voltaram para a 
igreja e outras vieram de ci-
dades vizinhas para a Matriz. 
Além disso, o fortalecimento 
com a comunidade não será 
esquecido, por isso, o padre 
diz que estará novamente 
em alguma oportunidade. 

“Foi muito bom trabalhar 
aqui, voltarei, com certeza, 
em algum Cerco de Jericó. 
Mas é um momento de gra-
tidão, de alegria. Não vou 
deixar os amigos, porque 
levo no coração. Sempre es-
tarei por aí em suas casas. 
Este momento é de gratidão. 
Irati é uma cidade belíssima. 
Adoro as pessoas daqui. Gos-

to do clima, é um povo de fé, 
trabalhador, uma cidade boa, 
muito caprichosa, limpa, e 
tem uma boa segurança,”, 
destaca o padre. 

Mas nem tudo foi alegria 
neste período, porém todas 
as dificuldades foram supe-
radas, como a enchente que 
precisou cancelar a festa de 
aniversário da paróquia, a 
pandemia que teve algumas 
mudanças, o abre e fecha 
das igrejas devido aos decre-
tos, quantidade de público, 
tudo foi adaptação.  Em 
relação a parte financeira, 
o padre destaca que houve-
ram momentos em que pode 

avançar nas melhorias, e 
outros que precisou retroce-
der, como na pandemia, pois 
a parte de melhoramento 
material não foi possível. 
“Houve dificuldade, mo-
mento de construção tive-
mos que correr atrás, mas o 
povo é muito unido, sempre 
superava junto, dava-se um 
jeito em tudo e assim foi”, 
observa. 

Nesta semana, padre Nel-
son foi para Ponta Grossa, na 
igreja São Sebastião, de uma 
população de, aproximada-
mente, 50 mil habitantes na 
paróquia. 
MENSAGEM DO PADRE 

“Sintam-se abraçados 
por mim, eu os quero muito 
bem. Não estou deixando 
vocês e nem pensando muito 
na mudança, estou achando 
que estou indo ali dar uma 
passeada. E com os grupos 
de WhatsApp e telefone, 
apertou, a gente dá uma 
ligada. Porque se não o co-
ração fica apertado e gente 
começa a ter algumas lágri-
mas. Eu de fato sou muito 
amoroso por onde passo. 
Não é a toa que em todas 
as paróquias que passei, 
sou cidadão honorário de 
todas elas. Quero agradecer 
do fundo do coração. Irati 
sempre será a minha casa. 
Continuamos amigos. Que 
Deus abençoe a cada um”. 

Padre Nelson Bueno da Silva ficou nove anos em Irati e agora está em Ponta Grossa
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AEN 

Com atendimento desde 
quarta-feira (02) desta sema-
na, as 216 Agências do Traba-
lhador do Paraná e os postos 
avançados da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
oferecem 11.674 vagas de 
emprego em todo o Estado. 
As unidades de Curitiba e Re-
gião Metropolitana estão com 
1.975 oportunidades para to-
dos os níveis de escolaridade.

O serviço “Master Job Pa-
raná”, para profissionais de 
nível superior, técnico ou 
tecnólogo e também enca-
minhamentos de universi-
tários para vagas de estágio, 
disponível nas Agências do 
Trabalhador de Curitiba, Ja-
carezinho e Apucarana, tem 
como destaque vagas para 
geólogo, técnico em segu-
rança do trabalho, contador, 
farmacêutico, instrutor de 

NO PARANÁ

Agências do Trabalhador oferecem 11.674 
vagas de emprego com carteira assinada
Em Irati e 
região, todos os 
dias diversas 
oportunidades são 
disponibilizadas 
para a população 

inglês e fonoaudiólogo.
O secretário de Justiça, 

Família e Trabalho, Ney 
Leprevost, destaca o bom 
desempenho das agências, 
que deixaram o Paraná em 
primeiro lugar do Brasil em 
empregabilidade pelo siste-
ma Sine, com 110.011 vagas 
preenchidas.

“O Estado tem se empe-
nhado na qualificação profis-

sional dos nossos trabalhado-
res, com programas como as 
Carretas do Conhecimento. 
Além disso, nossas agências 
estão realizando a busca ativa 
de novas vagas de emprego”, 
explica.

CONTRATAÇÃO 
IMEDIATA

Das 1.975 vagas nas agên-
cias de Curitiba e Região Me-
tropolitana, 300 são para 

operador de telemarke-
ting e 92 para auxiliar de 
cobrança. Para contrata-
ção imediata, são 48 va-
gas para empacotador, 19 
para auxiliar de cozinha, 
13 para açougueiro, sete 
para gerente de loja e de 
supermercado e uma para 
gerente financeiro.

A Regional de Toledo 
segue na liderança com 

2.009 vagas, sendo que 
635 para auxiliar de linha 
produção e 200 empregos 
para trabalhadores da cul-
tura da maçã. A Regional 
de Cascavel também se 
destaca, com 1.167 vagas, 
323 delas para auxiliar de 
linha de produção.

ATENDIMENTOS
Os interessados em al-

guma das vagas ofertadas 
devem buscar orienta-
ções entrando em contato 
com a Agência do Traba-
lhador de seu município. 
Em função do feriado de 
Carnaval, as Agências do 
Trabalhador e os postos 
avançados retornaram o 
atendimento na quarta-
-feira (02).

Na quinta e sexta-feira, 
o atendimento será das 8h 
às 17h e respeitando todas 
as orientações das auto-
ridades sanitárias para 
evitar a propagação da 
Covid-19. Para evitar aglo-
meração, a sugestão é para 
que o atendimento seja 
feito com horário marca-
do. Os interessados devem 
fazer o agendamento pelo 
site da Secretaria da Jus-
tiça, Família e Trabalho.
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Paraná tem 216 Agências do Trabalhador do Paraná, além dos postos avançados da SEJUF



 Irati, 04 de Março de 2022 CIDADES 7   FOLHA

DANIELA VALENGA

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Fernandes Pinhei-
ro realiza, durante o mês de 
março, um calendário para 
coleta do exame preventivo 
de colo de útero para as mu-
lheres que têm entre 25 e 64 
anos. Os exames irão ocorrer 
na sede e interior do municí-
pio. O objetivo é intensificar 
ações de promoção e pre-
venção à saúde da mulher. 
As mulheres das demais fai-
xas etárias também poderão 
realizar posteriormente os 
agendamentos eletivos.

A secretária municipal de 
Saúde de Fernandes Pinheiro, 
Emanuelle De Matos, explica 
que com o período da pan-
demia do Covid-19, muitas 
mulheres não foram realizar 
o exame preventivo. “Saben-
do dessa demanda reprimida, 
identificamos a necessidade 
de levar o acesso ao exame 
mais próximo das localida-
des, facilitando para todas as 

FERNANDES PINHEIRO

Prefeitura tem calendário de exames 
preventivo de colo de útero 
Calendário visa 
intensificar ações 
de promoção e 
prevenção à saúde 
da mulher

mulheres, como já fazíamos 
anteriormente”, expõe.

O exame preventivo de 
colo de útero é a principal es-
tratégia para detectar lesões 
de forma precoce e realizar 
o diagnóstico da doença no 
início, antes que a mulher te-
nha sintomas. “O preventivo 
busca identificar alterações 
que possam ser tratadas em 

tempo hábil”, destaca a se-
cretária. 

O preventivo é recomen-
dado para todas as mulheres 
que já tiveram algum tipo 
de relação sexual, principal-
mente para aquelas dentro 
da faixa-etária alvo da Pre-
feitura. “Realizar o exame é 
importante principalmente 
para as mulheres que não 

realizaram nos últimos dois 
anos”, ressalta a secretária 
de saúde.

A estimativa da Secretaria 
de Saúde é realizar aproxi-
madamente 300 exames 
ao longo do mês. “Estamos 
tendo uma boa aceitação e 
agendamento prévio através 
das agentes comunitárias de 
saúde e equipes de enferma-

gem”, relata.
O exame será realizado 

durante o período da tarde, 
nas comunidades de Angai 
e Bituva dos Lúcios, nos dias 
08, 15, 22 e 29 de março, e em 
Bituva dos Machados e Bituva 
das Campinas, nos dias 10, 17, 
24 e 31 deste mês. Na sede, o 
exame será realizado todas 
as quintas-feira, durante o 
período da tarde. No dia 12, 
sábado, entre as 9h e 16h, a 
Secretaria realizará o exame 
preventivo na sede.

 O exame é totalmente gra-
tuito, como é realizado pelo 
sistema municipal de saúde, 
e para agendamento, devem 
ser procurados os agentes 
comunitários e equipes de 
enfermagens locais.

Para agendamento, as mulheres devem entrar em contato com os agentes de saúde e equipes de enfermagem
 "Identificamos 
a necessidade 
de levar o acesso 
ao exame mais 
próximo das locali-
dades, facilitando 
para todas as 
mulheres” 

EMANUELLE DE MATOS
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SECOM

Como parte de ações 
a l u s i va s  a o  D i a  I n t e r -
nacional  da  Mulher,  a 
Secretaria Municipal de 
Cultura, Patrimônio His-
tórico e Legado Étnico 
p r o m ove rá  a  2 ª  T a r d e 
Festiva das Mulheres no 
próximo dia 20 (domin-
go), a partir das 13h30, na 
área externa do Pavilhão 
de Exposições João Wasi-
lewski, no Parque Aquáti-
co. O evento contará com 
programação musical , 
falas femininas, sorteio 
de brindes, entre outras 
atrações.

D u ra n t e  e s t a  t a r d e , 
mulheres convidadas da 
comunidade farão relatos 
de suas histórias de vida 

ESPECIAL

Secretaria de Cultura promove 2ª 
Tarde Festiva das Mulheres em Irati
Evento será 
realizado na 
área externa do 
Pavilhão do 
Parque Aquático, 
no próximo
dia 20 

e conquistas, buscando 
despertar a cooperação e 
a solidariedade entre as 
participantes. Também 
serão sorteados brindes 
para o público feminino, 
d o a d o s  p e l o  c o m é r c i o 
iratiense. Além disso, ha-
verá brinquedos infantis 

e aulas de maquiagem, 
em parceria com o Grupo 
Saber. Serão distribuídas 
rosas e, ainda, as partici-
pantes poderão receber 
massagem ‘Quick’ gra-
tuita.

 A  p r o g r a m a ç ã o 
musical ficará por conta 

de Jenifer  Lima,  Grazi 
Viante, Ingrid Langner, 
Léo & Aline e Isa & Flávia. 
Também serão realiza-
das a venda e exposição 
de artesanato, sob coor-
denação da Associação 
I ra t i e n s e  d e  Ar t e s ã o s . 
Será vendido chopp da 
marca Germânia e haverá 
distribuição de picolés ao 
público presente.

Outra atração desta 
tarde festiva será o tren-
zinho, que também estará 
funcionando neste dia, 
com a presença do per-
sonagem Nhô Pacífico, 
i n t e r p r e t a d o  p o r  J o s é 
Maria Grácia Araújo,  o 
Zeca Araújo.

“Afinal de contas, va-
mos comemorar o Dia da 
Mulher. Então, nesta tar-

de, das 13h até escurecer, 
a frente do Pavilhão do 
Parque Aquático vai ser 
para a tarde festiva para 
homenagear as mulheres 
de Irati. Estão todas con-
vidadas”, diz o secretário 
de Cultura, Alfredo Van 
der Neut. 

RESTAURAÇÃO 
DA GRUTA 

Paralelamente a este 
eve n t o ,  s e rá  e n t r e g u e 
a restauração da Gruta 
de Santa Terezinha, no 
Parque Aquático. O tra-
balho foi feito de forma 
gratuita pela Construtora 
Cathio. No local, foi feito 
o rebaixamento do piso, 
d r e n a g e m ,  i n s t a l a ç ã o 
de um altar em granito, 
iluminação, nova grade 
e pintura.
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Cuidar dos animais também 
é cuidar do meio ambiente
1.173 espécies estão 
em perigo de 
extinção no Brasil

Acesse o QRCode 
para assistir ao 

vídeo explicativo 
sobre a fauna 

brasileiraESTHER KREMER

O tema para está edi-
ção é o cuidado com os 
animais. Você sabia que 
existem mais 2.500 es-
pécies de animais verte-
brados no nosso bioma? 
Por isso temos o dever de 
cuidar desses seres vivos, 
que ajudam a manter o 
equilíbrio do nosso pla-
neta. 

Atualmente,  é  mui-
to comum lermos notí-
ciais de animais silvestres 
(onças, cobras, macacos, 
leões, etc) serem vistos 
em cidades grandes, mas 
devemos entender o por-
q u ê  d e  i s s o  a c o n t e c e r 
c o m  m a i s  f r e q u ê n c i a . 
Quando é destruído uma 
área onde vivem muitos 
animais, a grande maio-
ria, acaba morrendo ou 
fugindo do seu habitat 
natural, migrando para 
outras áreas em busca de 
abrigo e comida.

Segundo o Instituto 
Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade 
(ICMBio) do Ministério do 
Meio Ambiente,“a perda 
e degradação do habitat, 
principalmente decorren-
te da expansão agrícola e 
urbana e da instalação de 
grandes empreendimen-

tos, como hidrelétricas, 
portos e mineração, é a 
mais importante ameaça 
para as espécies conti-
nentais. Para as espécies 
marinhas, a pesca exces-
siva, seja direcionada ou 

incidental, é a ameaça que 
mais se destaca.

 Em 2014, o ICMBio re-
gistrou 1.173 espécies em 
ameaça de extinção no Brasil. 
Foram 110 mamíferos, 234 
aves, 80 repteis, 41 anfíbios, 
353 peixes ósseos (310 de 
água doce e 43 marinhos), 55 
peixes cartilaginosos (54 ma-
rinhos e 1 água doce), 1 peixe-
-bruxa e 299 invertebrados. 

Tabela para 
distinguir animais 

em extinção 
• VU – Vulneráveis;
• EN – Em Perigo;
• CR – Criticamente em 

Perigo; 
• EW – Extinta na Natureza. 

São, no total, 448 espé-
cies vulneráveis, 406 em 
perigo, 318 criticamente 
em perigo e 1 extinta na 
natureza. Entre elas es-
tão, Boto-cor-de-rosa (EN), 
Mico-leão-da-cara-preta 
(EN), Mico-leão-da-cara-
-dourada (EN), Cervo do 
Pantanal (VU), Lobo-guará 
(VU), Onça-pintada (VU), 
Onça-parda (VU) e etc.

ATIVIDADE PARA 
CASA 

Desenvolva a atividade 
do quadro e mande seu de-
senho para o nosso e-mail 
jornalismo@folhadeirati.
com.br e apareça na pró-
xima edição do Folha na 
Escola. 

A onça-pintada é um dos animais ameaçados de extinção
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AMANDA BORGES

As crianças, adolescentes 
e adultos de Teixeira Soares 
podem contar com a prefeitu-
ra para praticar sete diferen-
tes modalidades esportivas. 
Atualmente, são ofertados 
cursos de futsal, futebol, vôlei, 
dança, basquete, atletismo e 
tênis de mesa para todos os 
que desejam optar por uma 
vida mais ativa e saudável. As 
aulas são integralmente gra-
tuitas, compostas por turmas 
femininas, masculinas e mis-

ESPORTE

Teixeira Soares oferta cursos de sete 
modalidades esportivas gratuitamente
Futsal, futebol, 
vôlei, dança, 
basquete, atletismo 
e tênis de mesa 
são as alternativas 
disponíveis

ESPORTE 

Teixeira Soares oferta cursos de sete modalidades esportivas gratuitamente  

Futsal, futebol, vôlei, dança, basquete, atletismo e tênis de mesa são as alternativas 
disponíveis 

Amanda Borges 

 

As crianças, adolescentes e adultos de Teixeira Soares podem contar com a prefeitura 
para praticar sete diferentes modalidades esportivas. Atualmente, são ofertados cursos 
de futsal, futebol, vôlei, dança, basquete, atletismo e tênis de mesa para todos os que 
desejam optar por uma vida mais ativa e saudável. As aulas são integralmente gratuitas, 
compostas por turmas femininas, masculinas e mistas, e ocorrem em diferentes turnos 
e horários. 

De acordo com o Secretário de Esportes de Teixeira Soares, Alyson Platini, é uma 
preocupação da prefeitura oferecer várias práticas esportivas para que a população 
possa optar por aquela que mais gosta ou se adapta. “Nós da Secretaria de Esportes, 
trabalhamos em conjunto e sempre pensando em viabilizar um maior número de 
atividades possíveis para a nossa população. Ou seja, procuramos fazer vários projetos 
de várias modalidades para que a gente possa atingir um maior número de pessoas”.  

Além disso, a gestão procura se atentar com relação a oferta de categorias femininas, 
masculinas e mistas, para que o gênero não seja um fator limitante no momento da 
inscrição. Com exceção da dança, pela falta de inscrições masculinas, todas as outras 
modalidades contam com participantes homens e mulheres. “Hoje, na dança, 100% do 
nosso público é feminino, mas também é aberto para o público masculino”.  

Ao todo, atualmente, mais de 400 estudantes participam das atividades. Os que 
desejarem integrar as turmas de atletas, devem entrar em contato diretamente com a 
Secretaria de Esportes do município, pelo telefone (42). Além disso, fique atento as 
idades para cada modalidade: 

Dança a partir dos 10 anos 
Futsal (feminino) a partir dos 7 anos 
Futsal (masculino) a partir dos 7 anos 
Futebol dos 8 aos 15 anos 
Vôlei a partir dos 10 anos 
Basquete a partir dos 12 anos 
Atletismo dos 5 aos 17 anos 
Tênis de mesa Dos 8 aos 17 anos 

 

tas, e ocorrem em diferentes 
turnos e horários.

De acordo com o Secre-
tário de Esportes de Teixeira 
Soares, Alyson Platini, é uma 
preocupação da prefeitura 
oferecer várias práticas es-
portivas para que a população 
possa optar por aquela que 
mais gosta ou se adapta. “Nós 
da Secretaria de Esportes, 
trabalhamos em conjunto e 
sempre pensando em viabi-
lizar um maior número de 
atividades possíveis para a 
nossa população. Ou seja, pro-
curamos fazer vários projetos 
de várias modalidades para 

que a gente possa atingir um 
maior número de pessoas”.

Além disso, a gestão pro-
cura se atentar com relação 
a oferta de categorias femi-
ninas, masculinas e mistas, 
para que o gênero não seja um 
fator limitante no momento 
da inscrição. Com exceção da 
dança, pela falta de inscrições 
masculinas, todas as outras 
modalidades contam com 
participantes homens e mu-
lheres. “Hoje, na dança, 100% 
do nosso público é feminino, 
mas também é aberto para o 
público masculino”. 

Ao todo, atualmente, mais 
de 400 estudantes partici-
pam das atividades. Os que 
desejarem integrar as turmas 
de atletas, devem entrar em 
contato diretamente com 
a Secretaria de Esportes do 
município, pelo telefone (42). 
Além disso, fique atento as 
idades para cada modalidade:

JAQUELINE LOPES 

A comunidade de Rio Azul 
prepara o retorno da apre-
sentação da Paixão de Cristo, 
que acontece na Sexta-Feira 
Santa, dia 15 de abril. Após 
dois anos parados por causa 
da pandemia, o grupo deci-
diu voltar e fará a encenação 
tradicional. Os ensaios já 
começaram e todos os cuida-
dos contra a Covid-19 serão 
seguidos. 

A última apresentação foi 
em 2019 e foi um sucesso. 
Depois disso não foi possível 
dar sequência a atração. Mas 
este ano, com a flexibilidade 
dos decretos municipais, a 
organização, em que está 
Samuel Bucco, Amandha 
Pedrozo, Evandro Pedrozo, 
Marcos Duda, Adão Amorim, 
optou por retornar e anali-
saram todas as dificuldades 
para conduzir. 

De acordo com um dos or-
ganizadores, Adão Amorim, 
o elenco é quase o mesmo 
de 2019, e são atores de Rio 

RETORNO 

Rio Azul volta com apresentação 
do teatro da Paixão de Cristo
Depois de dois 
anos parados, 
comunidade se 
prepara para a 
encenação 

Azul, a estratégia é que com 
a repetição não precise de 
tantos ensaios para não ha-
ver aglomerações.  Segundo 
o organizador, “são pessoas 
que têm suas ocupações, mas 
reservam um pouco do tempo 
para este resgate cultural, que 
são movidos pela paixão por 
esta arte e pela fé”. 

Os ensaios acontecem 
de forma escalonada, com 
discípulos, soldados, e há a 
utilização da máscara e o 
álcool gel, evitando contatos. 
O teatro vai abordar os últi-
mos momentos de Jesus e a 
Ressurreição. A ordem será: 
Jesus prega no monte; Judas 
tentado; chegada de Jesus 

a Jerusalém; encontro com 
Maria Madalena; ida de Judas 
ao templo, – Santa Ceia; Jesus 
no Monte das Oliveiras, Jesus 
interrogado às escuras pelos 
sumo-sacerdotes; negação de 
Pedro; Jesus levado a Pilatos; 
caminho da cruz; crucifica-
ção e ressurreição. 

De acordo com Amorim, 
a encenação da Paixão de 
Cristo vai além, pois é uma 
junção da arte e da fé, os ato-
res são religiosos e também 
adoradores do teatro.  “O foco 
posso dizer que é uma ligação 
da fé e da arte, da cultura, dos 
costumes. Somos movidos 
pela paixão pelo teatro e pela 
religiosidade”, destaca. 

A apresentação irá seguir 
os protocolos de saúde, com 
utilização da máscara,  reti-
rando apenas no momento 
das falas, assim como acon-
tece nos eventos públicos em 
geral de Rio Azul. A Prefeitura 
ficará encarregada da ilumi-
nação no dia da apresentação 
e também do som, que é ne-
cessário para entendimento 
do público. 

A apresentação acontece 
na Sexta-Feira Santa, dia 15 
de abril, no Estádio Municipal 
Orestes Pallu. A organização 
ainda estuda se será feito a 
apresentação ao vivo com pú-
blico, ou apenas transmitida 
em uma live. 

Teatro da Paixão de Cristo é um sucesso em Rio Azul e volta este ano com todos os cuidados de prevenção

Atores do elenco de 2019 serão mantidos para a encenação em 2022
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São ofertados cursos para todos que desejam ter uma vida mais saudável e mais ativa

Mais de 400 estudantes participam das atividades esportivas
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A presença de corpos es-
tranhos nos ouvidos é mais 
comum nas crianças mais 
pequenas.

Muitas vezes, estas até 
os introduzem voluntaria-
mente, para experimen-
tar e por brincadeira, por 
desconhecerem o perigo e 
consequências do seu ato.

Os corpos estranhos nos 
ouvidos são em geral obje-
tos de pequenas dimensões, 
como peças de brinquedos, 
pedaços de alimentos, pe-
quenas pedras, entre ou-
tros.Os insetos são também 
corpos estranhos relativa-
mente comuns.

Em geral, quando um 
corpo estranho entra no 
ouvido, rapidamente é per-
cetível que alguma coisa ali 
está alojada.

No caso dos insetos, pode 
haver um zumbido e perce-
ção de movimento incomo-
dativos.

Um corpo estranho nos 
ouvidos pode provocar dor, 
infeção, hemorragia e perda 
auditiva, que dependem de 
vários fatores, por exemplo:

• Dimensão do corpo 
estranho;

• Presença de arestas 
pontiagudas na superfície 
do objeto;

• Profundidade que 
o corpo estranho atinge no 
ouvido;

• Lesão que provoque 
nas estruturas do ouvido;

• Tentativas de retirar 
o corpo estranho de forma 

CUIDADOS

Corpos estranhos nos ouvidos: o que fazer?
Nos ouvidos, os 
corpos estranhos 
são comuns, 
especialmente nas 
crianças. Saiba se pode 
tentar removê-los e 
como o deve fazer

inadequada;
• Tempo até ser reti-

rado.
QUANDO SE PODE 
TENTAR REMOVER 

UM CORPO 
ESTRANHO DO 

OUVIDO?
Em casa, a remoção só 

pode ser tentada quando:
• O corpo estranho 

está alojado no canal au-
ditivo externo (antes do 

tímpano);
• Não ocorreram le-

sões nas estruturas do ou-
vido;

• Não está presente 
corrimento amarelado ou 
avermelhado pelo ouvido, 
dor persistente ou perda 
auditiva;

• O corpo estranho é 
facilmente visível e acessí-
vel.

Noutros casos e sempre 
que haja alguma dúvida, de-

vem sempre ser procurados 
cuidados médicos.

O QUE FAZER PARA 
REMOVER O CORPO 

ESTRANHO
Primeiro, antes de me-

xer nos ouvidos, lavar bem 
as mãos com água e sabão 
em quantidade suficiente, 
durante 60 segundos, sem 
esquecer os espaços entre 
os dedos.

Depois:
• Inclinar a cabeça 

para o lado com o ouvido 
afetado para baixo, para 
tentar tirar partido da força 

da gravidade;
• Puxar a orelha para 

fora para tentar deslocar 
o corpo estranho e fazê-lo 
sair;

• Se mesmo assim o 
corpo estranho não sair por 
si e se estiver bem visível 
e acessível, puxá-lo cuida-
dosamente para o exterior 
com a ajuda de uma pinça.

O QUE NÃO FAZER 
QUANDO HÁ UM 

CORPO ESTRANHO NO 
OUVIDO

• Não usar cotonetes 
ou outros objetos além dos 
atrás referidos para não 
correr o risco de o corpo es-
tranho penetrar ainda mais 
no ouvido;

• Não tentar retirar 
objetos ou insetos dos ouvi-
dos de crianças que tenham 
tubos de timpanostomia;

• Não aplicar azeite, 
óleo de bebê ou outro óleo 
mineral no ouvido para 
tentar matar o inseto;

• Procure cuidados 
médicos;

• Se não conseguir 
retirar um corpo estranho 
facilmente visível e acessí-
vel;

• Se tiver retirado o 
corpo estranho, mas os sin-
tomas se mantiverem.

Sempre que haja um 
corrimento amarelado ou 
avermelhado pelo ouvido, 
dor persistente, lesão ou 
perda auditiva, situações 
em que não deve tentar re-
tirar o corpo estranho.

Um corpo estranho nos ouvidos pode provocar dor, infeção, hemorragia e perda auditiva
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Caríssimos! Vivenciamos 
neste ano de 2022 mais um 
tempo quaresmal, para re-
fl etirmos ainda mais sobre 
o valor da vida. É tempo 
de penitência, conversão e 
muita oração. Tempos difí-
ceis virão, não precisamos 
ser profetas para prever. 
O mundo clama pela PAZ, 
não bastou a guerra con-
tra a pandemia mundial, 
agora, um líder fanático e 
anticristão, ditador, governa 
como se fosse dono da Rús-
sia, declara guerra contra a 
Ucrâniae, assim, caminha a 

PAZ E BEM
QUARESMA: ESPERANÇA E CARIDADE

       VANDERLEI KAWA OFS E ALACS       VANDERLEI KAWA OFS E ALACS

humanidade; oprimida pelos 
ditadores que governam os 
países como se fossem donos.

Esse tempo quaresmal nos 
pede uma mudança de vida, 
é necessário converter-se e 
lembrar que somos frágeis 
demais e dessa vida não se 
leva nada. Nós,cristãos,temos 
um modelo de vidaa seguir: 
JESUS; e os seus ensinamen-
tos ressoam no nosso coração 
e devemos fazer nascer em 
nossos gestos e atitudes esse 
modelo de vida. Jesus, ao 
anunciar aos discípulos a sua 
paixão, morte e ressurreição 

como cumprimento da von-
tade do Pai, desvenda-lhes o 
sentido profundo da nossa 
missão e convida-nos a asso-
ciarmos a vida pela salvação 
do mundo. 

Ao percorrer o caminho 
quaresmal, mesmo neste 
tempo difícil, com pandemia, 
guerra, miséria e fome, são 
nas nossas celebrações pas-
cais que recordamos AQUE-
LE que “SE REBAIXOU A SI 
MESMO, TORNANDO-SE OBE-
DIENTE ATÉ A MORTE E MOR-
TE DE CRUZ”. Entretanto, o 
itinerário da QUARESMA, 

como, aliás, todo o caminho 
cristão, já está inteiramente 
sob a LUZ DA RESSURREIÇÃO 
que anima os sentimentos, 
atitudes e opções de quem 
deseja seguir a CRISTO. 

A Fé chama-nos a acolher 
essa verdade, o jejum, a ora-
ção e a caridade nos comple-
ta, são as condições para a 
nossa conversão. Viver uma 
QUARESMA de caridade e de 
Paz signifi ca cuidar de quem 
se encontra em condições 
de sofrimento, abandono 
ou angústia por causa desse 
tempo difícil que viven-

ciamos. Neste contexto 
de incertezas, lembre da 
PALAVRA DE DEUS que 
dera aos seus Servos “NÃO 
TEMAS, PORQUE EU TE 
RESGATEI”. Caríssimos! 
Cada etapa da vida é um 
tempo para crer, esperar 
e amar. Peçamos a benção 
de Deus e a misericórdia a 
todos aqueles que sofrem 
na vida, rezemos pela Paz 
no mundo e que a benção 
de CRISTO RESSUSCITADO 
nos acompanhe no caminho 
rumo à LUZ PASCAL.  Paz e 
Bem!

JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA, 
COM REPORTAGEM DE AMANDA BORGES

Durante todo o período 
de Quaresma, que iniciou 
na Quarta-feira de Cinzas 
(02) e termina na Pás-
coa, os católicos de todo 
o país são convidados a 
refletir sobre um assunto 
a partir da Campanha da 
Fraternidade. Ela é pro-
movida anualmente pela 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) 
e o tema escolhido para 
2022 foi “Fraternidade e 
Educação”.

Esta é a terceira vez 
que a temática da educa-
ção será abordada. O tema 
já foi objeto de reflexão 
e ação eclesial em 1982 
e 1998. De acordo com a 
introdução do texto-base, 
foi “a realidade de nossos 
dias que fez com que o 
tema educação recebes-
se destaque, um tempo 
marcado pela pandemia 
da Covid-19 e por diversos 
conflitos, distanciamen-
tos e polarizações”.

O padre Nelson Bue-
no da Silva explica que 
o  tema é  amplo,  e  vai 
além dos ensinamentos 
científicos, da escola, da 
universidade, de ensinar, 
pois educação é família, 
são várias instituições 

FÉ

“Fraternidade e Educação” é tema 
da Campanha da Fraternidade 2022
Católicos são 
convidados a refl etir 
sobre o assunto 
durante todo o 
período quaresmal

que ensinam. “Somamos 
todos na educação para 
ajudarmos as pessoas a 
serem mais humanos e o 
mundo ser melhor. Todos 
empenhados nessa cul-
tura de vida, essa é uma 
somatória fundamental 
que nós temos”, disse o 
padre. 

 A coordenadora dio-

cesana da Campanha da 
Fraternidade, Márcia Si-
mões, destacou que, este 
a n o ,  a  c a m p a n h a  t e m 
como objetivo promover a 
discussão sobre como está 
a Educação na sociedade, 
não com o foco na Educa-
ção Formal, mas conside-
rando a Educação Integral 
do ser humano: a família, 

a Igreja, a sociedade e a 
escola. “Todos somos res-
ponsáveis pela formação 
humanizadora das pesso-
as que leve a formação de 
uma sociedade mais justa 
e mais fraterna. Qual é o 
meu papel enquanto edu-
cadora, como membro de 
família, teu papel como 
padre, como catequista, 
de que forma nós estamos 
contribuindo para formar 

C
N

B
B

“Todos somos responsáveis pela for-
mação humanizadora das pessoas que 
leve a formação de uma sociedade 
mais justa e mais fraterna”

MÁRCIA SIMÕES

o ser humano de um jeito 
que ele não precise se 
render à violência para 
atingir  seus objetivos. 
Que tipo de educação nós 
estamos proporcionando 
para as crianças, para os 
adolescentes para que 
eles possam se perceber 
em uma sociedade de di-
ferentes? Uma cultura da 
paz que leve o mundo ao 
diálogo e ao crescimento 
mútuo”, enfatizou, refe-
rindo-se ao conflito que o 
mundo assiste horroriza-
do na Ucrânia.

QUARESMA 
A Campanha inicia na 

Quaresma, mas é um tema 
para ser vivido durante 
todo o ano, porém é no 
t e m p o  q u a r e s m a l  q u e 
c o m e ç a  a  c o n ve r s ã o  e 
observação no assunto. 
Tudo que acontece neste 
período é para lembrar o 

significado da vida. O pa-
dre leva a refletir sobre as 
passagens bíblicas lidas 
neste momento, por isso 
a quaresma é um retiro 
espiritual. São 40 dias em 
que as pessoas moderam 
em alguma coisa, “através 
do jejum, da oração, da 
penitência, são tempos 
da gente se converter, é 
tempo de conversão”, co-
menta o sacerdote.

GESTO CONCRETO 
Durante a Campanha 

existe o gesto concreto 
que seria  a  doação de 
algum valor no Domingo 
de Ramos, quando acon-
tece a coleta em todas as 
paróquias. Padre Nelson 
explica que essa oferta 
feita pelos fiéis é, geral-
mente, aquela penitência 
que a pessoa fez durante 
a Quaresma. “Aquilo que 
não comprei por causa da 
penitência, que economi-
zei, eu posso dar na coleta 
de Domingo de Ramos 
na campanha, que é um 
gesto concreto, porque a 
conversão exige um ato 
concreto da vida da gen-
te”, observa o Padre. De-
pois, a campanha destina 
esses valores arrecadados 
para instituições que tra-
balham com o tema, neste 
ano, da Educação.
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

ASSESSORIA PRF

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) encerrou na 
quarta-feira (02) a Operação 
Carnaval 2022. O feriado foi 
marcado por muita chuva e 
movimento intenso, o que 
exigiu maior atenção por 
parte dos motoristas. 

Na região dos Campos 
Gerais foram registrados 14 
acidentes com 20 feridos e 
nenhuma morte o que repre-
senta um aumento de 27,3% 
no número de acidentes se 
comparados ao Carnaval de 
2021, em que foram registra-
dos 11 acidentes.

Neste ano, o fl uxo de ve-
ículos foi bem superior ao 
ano anterior conforme ob-
servado pelas equipes ope-
racionais.

A maior parte dos aciden-
tes atendidos foram colisões 
traseiras e saídas de pista. 
As colisões traseiras são re-
sultantes do fl uxo elevado e 
formação de fi las em pontos 
específi cos. Jás as saídas de 
pistas observadas, foram 
resultantes de velocidade 

CARNAVAL 

Movimento intenso nas rodovias e 
chuva marcam feriado na Região
PRF encerrou 
a operação e 14 
acidentes foram 
registrados, com 20 
feridos e nenhuma 
morte

incompatível em condições 
climáticas adversas, como as 
chuvas nas rodovias

Os acidentes com viti-
mas se restringiram à coli-
são frontal e a colisão late-
ral que,juntos, totalizaram 
42,8% das ocorrências. A 
velocidade incompatível e 
a ação de acessar a via sem 
observar a presença de ou-
tros veículos foram as prin-
cipais causas dos acidentes, 
respondendo por 14,3% cada 
uma. 

O acidente mais grave 
ocorreu no dia 26/02, por 

volta das 7h30, em Prudentó-
polis, em que um veículo Gol 
de Curitiba colidiu frontal-
mente com um bitrem Volvo 
de Cascavel, resultando em 
quatro feridos.

Durante os seis dias de 
operação houve uma mo-
vimentação de PRFs vindos 
de Brasília para reforçar a 
Região dos Campos Gerais, 
em vista ao grande entronca-
mento de rodovias (federais e 
estaduais) na Região.

Também, PRFs trabalhan-
do no horário de folga, bem 
como de outras áreas inter-

nas do órgão, reforçaram as 
operações, visando ampliar 
a presença policial e o apoio 
aos usuários das rodovias.

No total, as equipes da 
PRF fi scalizaram 993 veículos 
e 1138 pessoas. Quatro con-
dutores conduziam o veículo 
sob efeito de álcool, um deles 
encaminhado à Polícia Civil 
por crime de trânsito. 

Foram flagradas 96 ul-
trapassagens indevidas, 21 
ocupantes de veículo estavam 
sem cinto de segurança, três 
crianças sendo transportadas 
sem o uso do dispositivo de 

retenção, a cadeirinha e sete 
veículos transportando carga 
além do limite regulamentar, 
num total de 31.886 kg de 
excesso. 

Além desses números, 31 
veículos foram recolhidos aos 
pátios da PRF por problemas 
na documentação ou por não 
estarem em condições de 
segurança e 47 CRLVs foram 
recolhidos para regularização 
dos veículos.

Vale ressaltar as Ações 
Educativas que ocorrem na 
Região, principalmente no 
Posto Caetano em Ponta Gros-
sa e no terminal rodoviário 
Municipal. Nestes locais, um 
total de 320 pessoas, foram 
abordadas e conscientizadas 
através de conversas diretas 
com os policiais, sobre dire-
ção defensiva, onde foram 
apresentadas algumas técni-
cas para se evitar acidentes.

A participação da popu-
lação é um ponto de rele-
vância, pois verifi cou-se um 
grande número de denún-
cias provenientes do fone de 
emergência 191, através do 
qual, os usuários informaram 
veículos em direção perigosa 
ou causando riscos para os 
demais motoristas, fato que 
auxiliou nas abordagens, 
identifi cação e colaborou de 
forma decisiva para respon-
sabilização dos infratores, 
colaborando desta forma 
com um trânsito mais se-
guro.

Aumento foi de 27,3% no número de acidentes, comparados ao Carnaval de 2021
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PRF

Em Guamiranga, no km 
250 da BR 373, por volta das 
17h, ocorreu um acidente tipo 
colisão frontal, envolvendo 
um VW/Gol, emplacado em 
Irati, e um Chevrolet/Sonic, 
emplacado em Ivaiporã. O 
condutor do Gol fi cou ferido 

FERIDO

PRF atende acidente com carro de 
Irati na BR-373, em Guamiranga
Colisão envolveu 
um Gol emplacado 
no município e um 
Chevrolet/Sonic, de 
Ivaiporã. Motorista 
do primeiro veículo 
foi encaminhado à 
Santa Casa

e foi encaminhado à Santa 
Casa de Irati. 

Conforme levantamentos 
pela PRF, o Sonic iniciou ul-

trapassagem a um caminhão 
em local permitido, deslocan-

do sentido Prudentópolis, 
mas calculou erroneamente 
a distância necessária à ma-
nobra, vindo a colidir com o 
Gol, que deslocava em sentido 
contrário. 

O gol imobilizou-se fora da 
pista. Já o Sonic imobilizou-se 
sobre a via, sendo removido 
pela equipe da concessionária 
Caminhos do Paraná. Ambos 
os veículos foram liberados 
no local. 

O condutor do gol, mascu-
lino de 42 anos, foi encami-
nhado à Santa Casa de Irati 
pelo SIATE, antes da chegada 
da equipe PRF, não sendo pos-
sível o teste de bafômetro. Já o 
condutor do Sonic, masculino 
de 28 anos, ileso, testou nega-
tivo para consumo de álcool.

Motorista que dirigia carro de Irati fi cou ferido e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa 
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O U T D O O R

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

ZAQUEU BOBATO

Na manhã de quinta-fei-
ra (03), acadêmicos do curso 
de Psicologia da Universida-
de Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro) se reuniram 
com profissionais da edu-
cação e com o secretário 
da pasta e vice-prefeito de 
Imbituva, Zaqueu Bobato, 
para discutir a parceria de 
trabalho que já completa 
um ano. 

A dupla de acadêmicos 
Vinícius Ferreira Amaral 
e Leonardo Henrique Melo 
Silva, que cursam o quinto 
ano de Psicologia e são orien-
tandos da professora Dr. Ana 
Paola Sganderla, realizam 
um projeto de avaliação 
psicoeducacional, que tem o 
objetivo de organizar o fluxo 
de atendimentos aos alunos 
dentro da rede municipal de 

IMBITUVA

Secretaria de Educação e Unicentro 
discutem projeto de psicoeducação
O encontro 
aconteceu na 
quinta-feira (03) 
e contou com 
acadêmicos de 
Psicologia

ensino. O projeto é supervi-
sionado pela psicóloga do 
município Priscila Stasiak, 
que presta atendimentos 
na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 

Segundo Bobato, o mu-
nicípio procura estabelecer 
um trabalho integrado den-
tro da Secretaria envolvendo 
psicóloga, assistência social, 
fonoaudióloga e coordena-
dores de Ensino Infantil, 

Fundamental e Especial. “A 
troca de informações tem 
contribuído na resolutivi-
dade de casos que envolvem 
aprendizagem, contextos da 
saúde e família. O foco do 
Projeto é naqueles alunos 
que apresentam algum tipo 
de dificuldade durante o 
percurso escolar. Um exem-
plo é o déficit de atenção, 
queixa recorrente no am-
biente escolar. Nesses casos, 

a equipe entra em ação vi-
sando entender os motivos 
envolvidos na produção da 
dificuldade para em seguida 
poder estabelecer um plano 
de ação para sanar o ocorri-
do”, disse. 

Zaqueu Bobato, que tam-
bém é professor universitá-
rio, explicou sobre a impor-
tância do projeto para os alu-
nos. “Eu sei da importância 
que a Universidade tem no 

desenvolvimento regional, 
o ensino-pesquisa-extensão 
precisa ser absorvido pelo 
poder público, pois os conhe-
cimentos produzidos pelo 
corpo docente e discente 
não podem ficar restritos 
a quatro paredes dentro de 
uma instituição", disse.

“Nós precisamos “beber” 
do conhecimento produ-
zido lá dentro. Aliás, deixo 
aqui o apelo aos diferentes 
cursos das Universidade 
da região: Imbituva está de 
portas abertas para receber 
projetos de extensão e fir-
mar parcerias, sobretudo, 
na área da Educação. Preci-
samos fortalecer as redes de 
trocas de experiências entre 
poder público e Universida-
de a fim de amadurecer as 
políticas públicas que visam 
o bem comum e que podem 
nos encaminhar a um de-
senvolvimento territorial”, 
continua o secretário.

Ele ainda explica que 
o município oferta todo o 
suporte logístico para os aca-
dêmicos, onde é feito a busca 
dos mesmos, em Irati, quin-
zenalmente. “É um ganho 
entre as duas partes e claro 
também para a comunidade 
escolar”, finaliza.

O principal objetivo do Projeto é ajudar em casos que envolvem aprendizagem, contextos da saúde e família

 A
ss

es
so

ri
a 

Se
c.

 E
du

ca
çã

o

SECOM 

M u i t a s  p e s s o a s  e n -
frentam dificuldades fi-
nanceiras no início do 
ano,  com a compra de 
material escolar e o pa-
gamento de impostos, por 
exemplo. Pensando nisso, 
a Prefeitura de Irati está 
lançando o Programa de 

IRATI 

REFIS facilita regularização de tributos
Contribuintes que 
têm débitos com o 
município terão a 
oportunidade de 
quitar suas dívidas 
com descontos de 
70% a 100% dos 
juros e multas

Recuperação Fiscal (RE-
FIS) 2022. Por meio dele, 
os contribuintes que têm 
dívidas vencidas com o 
município poderão quitá-
-las com descontos que 
vão de 70% a 100% dos 
juros e multas, de acordo 
com a opção de parcela-
mento.

“Nós, do Departamen-
to de Tributação, estamos 
à disposição, e gostarí-
amos de pedir que a po-
pulação não perca mais 
esta oportunidade que 
o município está dando. 
Futuramente, vocês evi-
tarão problemas de ajui-
zamento, até protesto e 
muitos transtornos. Nós 
não queremos que isto 

aconteça”, frisou a di-
retora do Departamento 
de Tributação, Rosenilda 
Paiva. 

Mais informações so-
bre o REFIS 2022 podem 
ser obtidas, diretamente, 
no Departamento de Tri-
butação da Prefeitura de 
Irati ou pelos telefones 
(42) 3132-6116, 3132-6119 
ou 3132-6142.

Contribuente 
pode quitar 
dívidas com 
descontos de 
70% a 100% dos 
juros e multas
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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 ABERTO Pregão ELETRONICO, nº. 22/2022, 
do tipo menor preço por item com a data de abertura 
para o dia 11 de março de 2022, às 08H00min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, através da plataforma eletrônica BLL. O 
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá 
a partir das 13:30h do dia 25/02/2022 às 07hr59min do 
dia 11/03/2022, início da fase de lances às 08hrs 30min 
do dia 11/03/2022. O Edital e demais informações en-
contram-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 eletrôni-
cos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.
br/ partir do dia 25 de fevereiro de 2022.
Rio Azul, 24 de fevereiro de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 15/2022
OBEJTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, EM 
SEUS ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, VISAN-
DO REALIZAÇÃO DE: A) CONSULTAS MÉDICAS 
ESPECIALIZADAS; B) MANUTENÇÃO DE PRONTO 
ATENDIMENTO NOS HORÁRIOS EM QUE AS UBS 
ESTIVEREM FECHADAS PERÍODO NOTURNO, FINAIS 
DE SEMANA E FERIADOS) E C) PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA COM-
PLEXIDADE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: 
Embasamento legal: ART 25,Inciso I da Lei 8.666/93
Rio Azul, 25 de fevereiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  013/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRAN-
CISCO DE ASSIS
CNPJ.: 80.759.111/0001-15
VALOR: R$ 1.604.573,00 (Um Milhão, Seiscentos e 
Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 25/02/2022 
à 24/02/2023.
ASSINATURA:  25/02/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CLAUDIO DUDA
Representante

EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 09/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO FUTURAS E PARCELADAS 
DE PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PRATI-
CAS INTEGRATIVAS E COMPLETEMENTARES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: INTEGRAR TERAPIAS COMPLEMEN-
TARES LTDA
CNPJ.: 43.677.124/0001-19
CONTARTADA: REABILITARE FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ.: 42.710.263/0001-34
Rio Azul, 24 de fevereiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
038/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: INTEGRAR TERAPIAS COMPLEMEN-
TARES LTDA
CNPJ.: 43.677.124/0001-19
VALOR: R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 24/02/2022 à 23/02/2023.
ASSINATURA:  24/02/2022

FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JULIANE RODRIGUES DE SOUZA CEUCHUK
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  039/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: REABILITARE FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ.: 42.710.263/0001-34
VALOR: R$ 26.400,00 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 24/02/2022 à 23/02/2023.
ASSINATURA:  24/02/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GABRIEL FARY
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 13/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO FUTURAS E PARCELADAS 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E 
DETONAÇÃO DE ROCHA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: : EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA
CNPJ.: 09.465.889/0001-57
Rio Azul, 25 de fevereiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  041/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA
CNPJ.: 09.465.889/0001-57
VALOR: R$ 920.000,00 (Novecentos e Vinte Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 25/02/2022 à 24/02/2023.
ASSINATURA:  25/02/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANSELMO MARCELLOS
Representante
ITENS

EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 14/2022
OBEJTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DIESEL S10
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVA-
DOS PETROLEO LTDA
CNPJ.: 02.044.526/0007-94
Rio Azul, 25 de fevereiro de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  040/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVA-
DOS PETROLEO LTDA
CNPJ.: 02.044.526/0007-94
VALOR: R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 25/02/2022 à 24/02/2023.
ASSINATURA:  25/02/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VINICIUS APPARECIDO TEODORO FERREIRA
Representante
ITENS

EXTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO Nº 14/2022 
OBEJTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS 
DIESEL S10 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA 
CNPJ.: 02.044.526/0007-94 
Rio Azul, 25 de fevereiro de 2022. 
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  040/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL  
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS PETROLEO LTDA 
CNPJ.: 02.044.526/0007-94 
VALOR: R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 25/02/2022 à 
24/02/2023. 
ASSINATURA:  25/02/2022 
FORO: Comarca de Rebouças. 
(a)LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal 
(a)VINICIUS APPARECIDO TEODORO FERREIRA 
Representante 
ITENS 
 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do 
produto/serviço 

Quantidad
e 

Unidade Porcentage
m mínima 

Preço máximo total 

1 24877 DIESEL S10 2.500.00,0
0 

R$  7,62% 2.500.000,00 

TOTAL 2.500.000,00 

 

 

LEILÃO DE SÍTIO EM 

FERNANDES PINHEIRO/PR

32 hectares (parte ideal),

terras de cultura,

lugar denominado

Salto, Distrito de Angaí.

fabiobarbosaleiloes.com.br
(44) 99700-6030

INICIAL

R$ 1.215.000,00

(parcelável)

AVISO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022 
(Lei nº. 8.666/93, Art. 21) 

 
 
 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 4 
 

OBJETO: Contratação de empresa na área de construção civil, para ampliação de ponte na 
localidade de Boa Vista. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO: 18/03/2022 ás 09:30 
 
LOCAL: www.bllcompras.org.br – BLL 
 
O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Guamiranga, 
www.guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - informações poderão ser solicitadas pelo 
telefone – (0**-42-34381148) ou E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br. 

 
 

GUAMIRANGA-PR, em 2 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

EDERSON A. BELEDELI 
 Presidente da Comissão Municipal de Licitação  

Portaria nº.23/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO Nº 3/2022 
(Lei nº. 8.666/93, Art. 21) 

 
 
 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 53 
 

OBJETO: Contratação de empresa na área de construção civil, para execução de 
pavimentação/asfáltico em CBUQ. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO: 18/03/2022 ás 09:30 
 
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Guamiranga 
 
O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Guamiranga, 
www.guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - informações poderão ser solicitadas pelo 
telefone – (0**-42-34381148) ou E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br. 

 
 

GUAMIRANGA-PR, em 3 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 

EDERSON A. BELEDELI 
 Presidente da Comissão Municipal de Licitação  

Portaria nº.23/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÚMULA DE 
REQUERI-
MENTO DE 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE 

AMPLIAÇÃO
CAVASSIN MA-
DEIRAS LTDA, 
torna público 
que irá reque-
rer ao Instituto 
Água e Terra 
- IAT, a Licen-
ça Ambiental 
de Operação 

de Ampliação, 
para instala-
ção de uma 

nova caldeira à 
biomassa, com 
capacidade de 
geração de va-

por de 5.000 kg/
hora, a ser ins-
talada na Rua 
João Vicentin, 
197, Vila Nova, 
no Município de 
Inácio Martins 

- PR.

Súmula

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
 

 

1 
Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 – Telefone: (42) 3457-1175   Ramal   26 

CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr.gov.br 
 

PORTARIA N.º 008/2022 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais com base no disposto no Artigo 22.º, Inciso III, do Regimento 
Interno  

RESOLVE: 

Art. 1.º - Conceder Gratificação Adicional por Tempo de Serviço – Anuênio a 
partir de 01 de março de 2022 à servidora abaixo relacionada, pertencente ao quadro de 
pessoal efetivo da Câmara Municipal de Rebouças- PR. 

MAT. NOME PORCENTAGEM - PARA 
002 CÁTIA GABRIELA KAZMIERCZAK 6% 

 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvando 
seus efeitos administrativos e financeiros a partir de 01 de março de 2022. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de março de 2022. 

 

 

                                                                                                     RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR                  
                                      Presidente da Câmara Municipal 

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
 

 

 
Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 – Telefone: (42) 3457-1175   Ramal   26 

CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr.gov.br 
 

PORTARIA N.º 009/2022 
 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e com base no disposto no Inciso III, do Artigo 22 do Regimento Interno.   

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º - Conceder PROGRESSÃO FUNCIONAL de 01 (uma) referência do 
nível H-02 para H-03, à servidora pública municipal CÁTIA GABRIELA KAZMIERCZAK, que exerce 
as funções do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, Código AA. 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, em 
órgão oficial do Município, ressalvados seus efeitos administrativos e financeiros a partir de 01 
de março de 2022.   

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 02 de março de 2022. 

 

 

RICARDO CARLOS HIRT JUNIOR 
Presidente da Câmara Municipal 

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

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

Aponte a câmera do 
celular e saiba mais.

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

• A taxa de carregamento é zero.

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

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

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

DANIELA VALENGA

A Prefeitura de Pruden-
tópolis inaugurou a nova 
unidade Estratégia Saúde 
da Família (ESF) Vereador 
Francisco Klosovski, loca-
lizada na Vila da Luz. O va-
lor investido foi de R$709 
mil, sendo que R$600 mil 
foi destinado pelo Gover-
no do Paraná e o restante 
do valor obtido através de 
recursos próprios do mu-
nicípio. 

A ESF já atende a po-
pulação desde o dia 21 de 
fevereiro e conta com pro-

PRUDENTÓPOLIS

Prefeitura inaugura unidade Estratégia
Saúde da Família na Vila da Luz
ESF foi nomeada 
em homenagem 
ao ex-Vereador 
Francisco Klosovski 
e teve um 
investimento 
de R$ 709 mil

“Com a nova 
ESF, o município 
se aproxima dos 
100% de 
cobertura na 
Saúde Básica”

  OSNEI STADLER

Inauguração da ESF Vereador Francisco Klosovski aconteceu na terça-feira, 02 de março

fissionais clínicos gerais, 
pediatras, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagem 
e estagiários. O secretário 
de Saúde do município, 
Marcelo Mazurechen, res-
salta que a nova ESF irá 
facilitar a vida dos mo-
radores da região. “Antes 
eles precisavam se deslo-
car um caminho maior e 
utilizar transportes, agora 
tem acesso próximo, com 
menos gastos e otimização 
de tempo”, expõe.

“Com a nova ESF,  o 
município se aproxima 
dos 100% de cobertura na 
saúde básica”, destaca o 
prefeito de Prudentópolis, 
Osnei Stadler. O secretá-
rio de Saúde explica que 
a marca destaca Pruden-
tópolis no atendimento 
da saúde básica. “Poucos 
municípios conseguem 
alcançar essa cobertura 
no Paraná e a conquista é 
ainda mais significativa 
por sermos o quinto maior 
município em território 
no estado”, ressalta.

O Secretário Marcelo 

Mazurechen coloca que 
o investimento em saúde 
é importante e uma das 
p r i o r i d a d e s  d a  g e s t ã o 
municipal. “Deixando a 
população sempre ampa-
rada com ótimos profis-

sionais e infraestrutura, o 
restante conseguimos de 
forma mais prática”, fala.

O nome da ESF Vere-
ador Francisco Klosovski 
foi aprovado em lei, atra-
vés da autoria do Verea-
dor Mauricio Bosak. Para 
o prefeito Osnei, a home-
nagem se justifica pela 
influência que Klosovski 
teve para o município. 
“Um homem muito tra-
balhador, que lutou pelos 
interesses dos munícipes 
durante a sua gestão no 
legislativo de Prudentó-
polis e ajudou a criar uma 
cidade muito próspera e 
desenvolvida”, destaca.

Além da inauguração 
da ESF, no mesmo mo-
mento, o Deputado Es-
tadual Ademar Traiano, 
através do Governador 
Ratinho Júnior, entregou 
uma autorização para o 
município iniciar proce-
dimentos licitatórios no 
valor de mais de R$ 10 
milhões, que serão des-
tinados à infraestrutura 

do município. “Sou muito 
grato pelo Governador Ra-
tinho Júnior, por sempre 
estar apoiando o nosso 
m u n i c í p i o  e  a j u d a n d o 
a nossa cidade crescer 
cada vez mais”, finaliza o 
prefeito.

A
ss

es
so

ri
a

A
ss

es
so

ri
a

A
ss

es
so

ri
a

Deputado Ademar Traiano prestigiou a inauguração

Traiano entregou autorização para a licitação de R$ 10 milhões



  16 - Irati, 04 de março de 2022 FOLHA-

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

Suelen Lima
GENTE

Festa de debutante!
A belissíma Camila comemorou, no sábado (26), a chegada dos seus 15 anos. 

Com uma linda decoração ela festejou ao lado de amigos e familiares. 
Que esta nova fase seja repleta de alegrias e realizações. Feliz vida!!! 

Registro do fotógrafo Fernando Kovalski.

O tão esperado encontro!
O mês de março chegou, e vai trazer a pe-
quena Melissa para os papais Lucas José e 
Maiara. Que esse encontro aconteça com 
muita tranquiliade e transborde amor!

Em clima de Carnaval!
Foi assim que o pequeno Thomas comemorou a chegada dos seus 9 

meses. Sorridente para o registro da Amanda Bozza. Bodas de Algodão!
As Bodas de Algodão simbolizam a fragilidade dos primeiros anos 
de matrimônio, ao mesmo tempo que representam o crescimento e 
fortificação da relação. O casal Angelica e Vardo comemoraram na 

quinta-feira (03) mais um ano do SIM . Que com o passar dos anos a 
união de vocês cresça e se solidifique ainda mais. Felicidades!

A doce espera!
Os papais 
Rafael e Ana 
Paula esperam 
ansiosos pela 
chegada do 
Enrico, que vai 
trazer ainda 
mais alegrias a 
família. Registro 
do fotógrafo Fer-
nando Kovalski.


