
Irati, 25 de Março de 2022

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2733

R$ 4,00

RECURSOS 
Deputado 
Traiano assina 
convênios
para melhorias
em Irati 

Cidades 15Cidades 13Cidades 11Cidades 07

RIO AZUL
Município realiza 
atividades 
para combater 
obesidade 
em alunos

INVESTIMENTO
Escola é 
inaugurada em 
comunidade 
do interior de 
Imbituva 

GRATUITO
Transporte 
Social visa 
facilitar  
deslocamento 
da população

FOLHA
IRATI |  SEMPRE PRESENTE  |  folhadeirati.com.br

DO BRASILDO BRASIL

4ª Festa Nacional 4ª Festa Nacional 
do Laço Comprido do Laço Comprido 
reúne pessoas reúne pessoas 
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A 4ª Festa Nacional do Laço Comprido 
aconteceu em Irati, na última semana, e foi 
um sucesso. Pessoas de 10 estados diferen-
tes do Brasil prestigiaram o evento, que foi 
uma etapa nacional do laço comprido, e é 
o quinto maior do país. Além disso, a festa 
distribuiu R$ 250 mil em prêmios. 
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PRESIDENCIALISMO SATURADO
Estamos chegando ao fim de um ciclo na esfera do presi-

dencialismo, batizado, como sabemos, pelo dito franciscano: 
é dando que se recebe. A constatação é auspiciosa se levarmos 
em conta que, ao se fechar a bodega das trocas, outro sistema 
político poderia florescer, algo como um parlamentarismo à 
moda portuguesa ou mesmo à francesa. O primeiro-ministro 
governa com o Parlamento, deixando ao presidente as funções 
de representação do Estado, condição que ganha impulso na 
crise contemporânea.

Sabemos, no entanto, quão difícil é estabelecer uma nova 
ordem política em nossas plagas, em consequência do longo 
trajeto presidencialista, moldado ainda numa forte herança 
cultural. O sociólogo francês Maurice Duverger chega a lem-
brar o gosto latino-americano pelo sistema presidencialista, 
o qual, em sua visão, tem a ver com o apa¬rato monárquico 
na região. O vasto e milenar império inca, com seus caciques, 
e depois o poderio espanhol, com seus reis, vice-reis, conquis-
tadores, aventureiros e corregedores, teriam direcionado a 
inclinação para regimes de caráter autocrático.

O nosso presidencialismo agrega boa dose de autocracia. 
O executivo chega a criar um amontoado número de leis que, 
algumas vezes, supera a quantidade produzida pela casa que 
devia fazê-las, o Legislativo. Já na Europa, o parlamentarismo 
teria se inspirado na ideologia liberal da Revolução Francesa, 
cujo alvo era a derrubada do soberano. O fato explica a frie¬za 
europeia sobre o modelo presidencialista. A disposição mo-
nocrática de exercer o poder apareceu no Brasil desde 1824, 
quando a Constituição atribuiu a chefia do Executivo ao 
imperador. A adoção do presidencia¬lismo, na Carta de 1891 
– que absorveu princípios da Carta americana de 1787 –, só 
foi interrompida no interregno de 1961 a 1963, quando o País 
passou por ligeira experiência parlamentarista.

O presidencialismo, sob essa configuração, está entro-
nizado no altar da cultura política. O poder que dele emana 
impregna a figura do man¬datário, elevando-o à condição 
de pai da Pátria, protetor, benemérito. Por conseguinte, essa 
cadeia de mando corre de cima para baixo, do presidente da 
República para governadores e prefeitos. No caso brasilei-
ro, nos últimos tempos, vimos uma realidade ancorada no 
“parlamentarismo de ocasião”, concretizado pelo lema: ou o 
presidente dá o que nós queremos, ou não aprovará nada no 
Parlamento. Grupos parlamentares, como o Centrão, tomam 
as rédeas do Executivo.

Costumo lembrar outra herança que finca as estacas presi-
dencialistas em nosso roçado. A estadania. O sociólogo  inglês 
Thomas Marshall argumenta que os ingleses construíram sua 
cidadania abrindo, primeiro, a porta das liberdades civis, de-
pois, a dos direitos políticos e, por fim, a dos di¬reitos sociais. 
Entre nós, Getúlio abriu, primeiro, a porta dos direitos sociais. 
Basta ver o apoio que deu ao sindicalismo. Adensa legislação so-
cial (benefícios trabalhistas e previdenciários) foi implantada 
entre 1930 e 1945, sob a castração de direitos civis e políticos. 
Portanto, o civismo e o sentimento de participação fica¬ram 
adormecidos por muito tempo no colchão dos benefícios so-
ciais. Em lugar da cidadania, forjamos a estadania. Sob essa 
configuração, o parlamentarismo só tem chance de se instalar 
sob o desgaste dessa modelagem de viés franciscano.

Sabemos que o fardão presidencialista só será modernizado 
ante uma intensa e continuada campanha de comunicação. 
Sem o apoio da sociedade, não sairemos do lugar. O rolo com-
pressor comprimiria a política personalista. Formaríamos 
gi¬gantesca estrutura comprometida com o bem comum. 
Coisa difícil, pois o bem da coletividade passa pela filtragem 
personalista, a marca pessoal. A ação institucional quase 
sempre é precedida pela louvação do mandatário. Fulanos 
e sicranos dão o tom da política e da administração pública, 
imprimin¬do à orquestra o seu compasso. Alas se formam no 
interior de estruturas, matizes políticos dão o tom de operações 
e a algazarra do espetáculo acende fogueiras. A querela se espa-
lha pela teia dos Poderes. Esse aparato teria de ser desmontado. 
O que fazer com a massa contenciosa que agita atores?

A resposta aponta para a obviedade: cumprir o dever nos 
limites prescritos pela lei, despir-se de vaidades, usar o bom 
senso para evitar duplicação de tarefas e, por fim, profissiona-
lizar as estruturas, deixan¬do-as imunes aos partidarismos. 
Os Poderes devem ocupar os espaços que lhes cabem. Sem 
mais nem menos.

 GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR 
POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO

Irati recebeu na semana passada a 4ª 
Festa Nacional do Laço Comprido, uma pro-
moção da Fazenda Derbli e Rancho Anciutti 
e reuniu pessoas de 10 estados do Brasil no 
município. Foram cinco dias de evento, no 
CT Willy Laars, e foi um sucesso daquilo que 
estava proposto para trazer. 

Um dos destaques foi a quantidade de 
pessoas de outros estados que participaram 
do evento. Além de pessoas do Paraná, pres-
tigiaram o evento turistas do Acre, Rondô-
nia, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Famílias percorreram 3800 
km ou 3200 km, saíram do Norte do Brasil, 
para prestigiar os amigos de Irati. Isso mo-
vimentou o município, pois consumiram no 
comércio, em hotéis, restaurantes e tantos 
outros itens básicos para ficar por cinco dias. 

Quando vemos a quantidade de pessoas 
de fora, entendemos a importância dessa 
festa de Irati, pois as provas foram uma etapa 
nacional de laço comprido, especificas para 
cavalos da raça Quarto de Milha, e foram 
seguidas todas as normas da Associação 
Brasileira de Criadores de Quarto de Milha 
(ABQM). Na festa, teve o laço prenda, laço 
jovem e aberto. 

A premiação da festa também foi um 
diferencial, pois a cada ano aumenta o 
valor. Em 2022, o prêmio foi de R$ 250 mil, 
graças aos patrocinadores, os amigos que 
estavam no evento, e as inscrições. Cada 
dia do evento contou com uma prova e os 
laçadores deveriam se inscrever e pagar um 
determinado valor, que variou de R$ 800 a 

R$ 5 mil. Na sexta-feira, por exemplo, o custo 
para participar das provas era de R$ 800, e 
teve 150 inscritos. A festa se paga por si só, 
devido a quantidade de pessoas que gostam 
dos duelos e dos rodeios, além da amizade com 
os rapazes de Irati. 

A festa também trouxe a tona um dos an-
seios dos laçadores, e todos que gostam do laço 
comprido, é que a modalidade se torne um 
esporte, e já vem tomando grandes proporções 
no Brasil. Uma das iniciativas que pode ala-
vancar ainda mais esta ideia é a Liga Nacional 
de Laço Classe A (LCA), que deve pagar cerca de 
R$ 5 milhões ao vencedor final. A promoção é 
da empresa Cabanha Alma Farrapa, de Jataí/
GO, que esteve no evento em Irati, e é uma 
etapa de classificação. Irati participa dos gran-
des neste quesito, é uma forma de incentivar 
ainda mais isso no município, e fazer crescer 
essas competições para movimentar a cidade. 

Este evento é diferente do Rodeio tradicio-
nal de 15 de julho que acontece em Irati todos 
os anos, e deve voltar em 2022, depois de dois 
anos parado por causa da pandemia, que é 
mais vinculado aos CTGs, BTGs e entidades 
do rodeio crioulo. Já a Festa Nacional de Laço 
Comprido tem todas as entidades, como Clube 
de Laço, Federação, CTGs, e vêm os melhores 
laçadores do país concorrer a prêmios. 

O que vimos em Irati foi um grande evento, 
com todas as exigências cumpridas, locação 
do espaço junto com a Prefeitura, seguiu 
todas as normas legais para acontecer. É um 
marco para o município, leva o nome de Irati 
para vários cantos do Brasil e só tem a crescer 
ainda mais. 
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"R$ 450 Milhões"
Foi o valor em recursos que o Governo do Paraná 

liberou para mais de 300 municípios do estado

“Estupidez é 
saber a ver-
dade, ver a 
verdade, mas, 
ainda assim, 
acreditar nas 
mentiras”

DANIEL ZABOTO

Nação de Chapéu 
O Deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia, esteve em Irati na última 

sexta (18) e deu mais uma vez uma mostra de sua agilidade e prestígio perante o governo 
do Estado. Além de outras conquistas anunciadas, o deputado trouxe o convênio para ser 
assinado autorizando a construção de uma cobertura no CT Willy Laars no valor de R$ 1 
milhão. A cobertura será multiuso e poderá abrigar feiras agropecuárias, shows e também 
a pista de laço do Centro de Tradições. Com certeza um investimento que coloca Irati na 
frente para realizar grandes eventos. 

Presente
O prefeito Jorge Derbli não 

sossegou enquanto não pre-
senteou o deputado Ademar 
Traiano com um chapéu do 
estilo campeiro. Isso porque o 
deputado também tem raízes 
ligadas as tradições gaúchas e 
tem atendido o prefeito Jorge 
em todos os pedidos realizados 
por ele. Este da cobertura para 
o Centro de Eventos Agrope-
cuários, que será construída 
dentro do CT, já é uma briga 
antiga, mas que o prefeito não 
deixou de buscar. 

Filiações 
O governador Ratinho Junior, através do PSD, realiza evento 

na sexta (25), no restaurante Madalosso, para receber as fi lia-
ções de seis novos deputados estaduais na sigla. Novamente 
com a presença de Gilberto Kassab, presidente da legenda no 
Brasil, se fi liam o presidente da Assembleia deputado Ademar 
Traiano e outros deputados como Artagão Junior, Romanelli, 
Alexandre Curi, Jonas Guimarães e Thiago Amaral. Todos são 
“peso pesado” na política paranaense, mostrando que o PSD 
vai fi car com um grande time e quem quiser se eleger por lá 
vai ter de fazer muito voto. 

Ordem de Serviço 
A prefeita Cleonice Schuck recebeu a ordem de serviço 

para a construção da pavimentação da estrada que liga 
o Assungui até a Br 277, numa extensão de 10km. A obra 
aconteceu devido ao empenho do secretário de Infraes-
trutura, Sandro Alex, e do deputado Alexandre Curi. O 
primeiro trecho será da “ponte do Carlinhos Sobutka até a 
ponte do Amaral”. Este é o segundo trecho de pavimenta-
ção rural sendo executado na gestão da prefeita Cleonice. 

Diga “33”
Parece que a saúde fi nan-

ceira da prefeitura de Irati está 
em dia. O Prefeito Jorge Derbli 
fez todos os testes e verifi cou 
condição saudável nos cofres 
públicos, o que permitiu o 
reajuste de 33% a todos os pro-
fessores do município de Irati. 
Isso aconteceu na tarde da 
quinta (24), depois de uma lon-
ga negociação com o sindicato. 
Derbli está realizando mais do 
que o Presidente Bolsonaro 
propôs, que era apenas um 
aumento do piso. O impacto 
será de aproximadamente       
R$ 900 mil por mês na folha 
de pagamento. Pensamento a Frente

O presidente da Câmara de Rebouças, vereador Ricardo 
Hirt, está enxergando a frente. De olho na sustentabilidade, 
está tramitando na casa um Projeto de Lei da sua autoria que 
prevê que os prédios públicos, num prazo de 10 anos, todos 
estejam utilizando energia Foto Voltaica. O projeto busca que 
os prédios públicos sejam autossustentáveis, e busca, além 
da economia nas fi nanças do município, executar uma ação 
sustentável. As placas serão instaladas gradativamente. 

Amadurecimento
O advogado Josué parece 

que pegou gosto pelo MDB. 
Ele está cada vez mais se 
aproximando dos líderes do 
partido a nível do estado, 
que nas próximas eleições 
vai apoiar Ratinho Junior 
para o Governo. Recente-
mente, ele esteve em evento 
do partido em Curitiba, onde 
pode conhecer a advogada e 
pré-candidata à Presidência 
do Brasil pelo MDB, Simone 
Tebet. Josué diz que vive um 
constante amadurecimento 
político. 

Reforma
De olho na saída de vários 

secretários que vão disputar 
a eleição, tanto para deputa-
dos estaduais e federais, são 
vários os cargos que devem 
vagar no governo do estado. 
Até 31 de março, Sandro 
Alex deixa a pasta da SEIL e 
volta a Brasília pra terminar 
seu mandato como deputa-
do, além de Marcio Nunes 
e outros. Isso vai exigir de 
Ratinho uma mini reforma 
de secretariados. Vamos 
aguardar os nomes que vão 
ocupar pastas importantes 
do governo e as movimen-
tações políticas, que terão 
refl exo certo nas próximas 
eleições. 

Em Exercício
Quem está no coman-

do em Mallet é o Vice-
-prefeito Francisco José 
Makoski, o Chiquinho. Ele 
já atua junto do prefeito 
Moacir e agora assumiu a 
prefeitura até a data de 3 
de abril. Francisco já tem 
a receita e está adminis-
trando e representando 
o município, principal-
mente neste momento 
de agenda cheia com o 
governo do estado. Será 
que Moacir está testando 
um possível sucessor? Fica 
o questionamento! 

Recurso
O Prefeito Leandro 

Jasinski agradeceu dire-
tamente ao governador 
Ratinho e ao líder da 
A s s e m b l e i a ,  H u s s e i n 
Bakri ,  a  l iberação de 
mais R$ 1 milhão para 
pavimentação em Rio 
Azul. O recurso será in-
vestido na estrada que 
liga o quadro urbano a 
comunidade de Faxinal 
São Pedro, dando segui-
mento para iniciar pa-
vimentações no interior 
do município. 
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José Kiatkoski Filho

LEO BARROSO E FAMÍLIA KIATKOSKI

José Kiatkoski  Filho 
nasceu em Guajuvira (hoje 
distrito de Araucária), 
no Paraná, no dia 21 de 
janeiro de 1914. Era filho 
de Maria Mirkoski e José 
Kiatkoski, que passaram a 
residir em Riozinho, onde 
tinham terras. Conhecido 
pelos amigos pelo apelido 
de “Seu Iujo”, José casou-
-se com Maria Izabel Gon-
çalves, montando casa no 
bairro Engenheiro Gu-
tierrez, onde tiveram os 
primeiros filhos: Álvaro, 
Clair e Marli.

Em parceria com seu 
sogro, Salvador Gonçal-
ves, mudou-se para a loca-
lidade de Xaxim, para tra-
balhar abrindo estradas 
no local hoje conhecido 
como Serra da Esperan-
ça, nas proximidades do 
“Morro do Chapéu”. Lá 
teve mais duas filhas, El-
vira e Joana. Mais tarde, 
novamente morando em 
Gutierrez, José e Maria 
Izabel aumentaram a fa-
mília, tendo mais duas 
meninas, Neide e Regina. 
Em 1957, para facilitar os 
estudos dos filhos, mu-
dou-se para o Centro de 
Irati, onde nasceu a últi-
ma filha, Gisela. 

A l é m  d e  c o n s t r u t o r 
de estradas, foi proprie-
tário de um armazém na 
Rua Coronel  Saboia,  e 
atuava como eletricista, 
carpinteiro, pintor e pe-
dreiro: “construía uma 
casa desde o alicerce até o 
acabamento”, lembram as 

Trabalhador, 
autodidata,
de vida social 
agitada, apaixonado 
pelo futebol e 
pelas artes

filhas. Trabalhou também 
na Companhia Parana-
ense de Obras e Melhora-
mentos, em Irati, tendo 
grande amizade com seu 
colega Almir Caggiano. 
Teve passagem ainda pela 
Junta de Alistamento Mili-
tar. Autodidata, fez curso 
de contabilidade e de da-
tilografia por correspon-
dência.

Apaixonado pelo fute-
bol, foi árbitro pela Liga 
Regional de Futebol de 
Irati e cofundador do Ra-
cing Clube de Futebol de 
Salão, além de acompa-
nhar seu único filho ho-
mem, Álvaro – um gran-
de goleiro – nos jogos da 

Liga Iratiense de Despor-
tos Amadores (LIDA), que 
mantinha atividades em 
local próximo a onde hoje 
se localiza a Feira do Pro-
dutor Iratiense.

An i m a d í s s i m o  e  d e 
vida social agitada, foi 
sócio do Clube Polonês 
(Sociedade Beneficente 
Cultural Iratiense – SBCI) 
e do Clube Operário (So-
ciedade União Operária 
Beneficente e Recreativa 
– SUOBRI), participando 
de festas e bailes. Aman-
te do cinema e das artes, 
foi assíduo frequentador 
do Cine Theatro Central 
de Irati e de circos itine-
rantes que passavam pelo 
município. Era ouvinte da 
Rádio Nacional, pela qual 
deliciava-se escutando os 
programas de humor. Ro-
mântico assumido, apre-
ciava canções de Nelson 
Gonçalves  e  Francisco 
Alves.

Durante a gestão do 
ex-prefeito Ildefonso Za-
netti, que era o médico 
da família, foi convidado 
a trabalhar na Prefeitura 
Municipal de Irati, para 
coordenar serviços a se-
rem executados em estra-
das rurais, dada sua vasta 
experiência na área. Ao 
longo deste período, veio 
a falecer prematuramente 
no dia 14 de maio de 1964, 
aos 50 anos. Tem hoje uma 
rua com seu nome, no 
bairro Vila Nova, a qual 
foi nomeada na gestão do 
ex-prefeito Sérgio Stoklos, 
conforme a Lei Municipal 
nº 2179/2004.

O presente texto bio-
gráfico foi  escrito por 
um dos bisnetos de José 
Kiatkoski Filho, Leonardo 

Schenato Barroso, com in-
formações apuradas pelas 

filhas de José que residem 
em Irati.

José trabalhou durante anos abrindo estradas na área rural

José e Maria Izabel ofi cializaram a união em 25 de outubro de 1941

José atuou como árbitro pela Liga Regional de Futebol de Irati

Casa feita por José em 1950 segue de pé em Engenheiro Gutierrez
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ADJORI PARANÁ

A instrução normativa 
112, publicada no último dia 
20 pelo Departamento Nacio-
nal de Registro Empresarial e 
Integração, do Ministério da 
Economia, torna mais rígida 
e amplia a segurança jurídica 
das regras sobre publicidade 
legal de empresas como atas, 
balanços e demonstrativos 
contábeis. A partir de agora, 
a Junta Comercial terá que 
ficar de olho para conferir 
se as exigências estão sendo 
cumpridas pelas empresas.

De acordo com o presiden-
te da Associação Brasileira 
das Agências e Veículos Es-
pecializados em Publicidade 
Legal (Abralegal), Wlamir 
Freitas, esta era uma deman-
da antiga do setor. Segundo 
ele, a instrução normativa em 
vigor vem para evitar o arqui-

DESDE JANEIRO

Veiculação de publicidade legal de 
empresas brasileiras tem nova regra 
Junta Comercial 
passa a fi scalizar se 
as empresas estão 
cumprindo a lei

vamento irregular dos atos 
das companhias que exigem 
a veiculação de publicidade 
legal. Segundo ele, é o melhor 
caminho para a segurança ju-
rídica, uniformidade e trans-
parência nas publicações.

O presidente da Abralegal 
explica que as Juntas Comer-
ciais dos Estados não passam 
a fiscalizar o conteúdo das 
publicidades legais, mas sim 

o cumprimento da lei. Como 
exemplo, cita o caso da Lei 
13.818/2019, que autoriza a 
publicação de uma versão 
resumida em meio impresso 
e da versão original em meio 
digital dos informes de em-
presas de sociedade anônima.

“Com a nova regra, o papel 
da Junta Comercial passa a 
ser o de fiscalizar para que 
não seja publicado em meio 

impresso apenas o resumo 
do resumo. Sempre disseram 
que a Junta Comercial não ti-
nha que fi scalizar. Pois agora 
ela tem sim que fi scalizar. Não 
os números e demais infor-
mações, mas se a publicação 
foi feita conforme manda a 
lei”, detalha o dirigente.

O advogado da Abralegal 
Bruno Camargo Silva reforça 
que a instrução normativa 

publicada no último dia 20 
garante mais segurança jurí-
dica ao tema. Para ele, agora 
há uma garantia de que as 
Juntas Comerciais terão uma 
atuação uniforme. “As altera-
ções deixam clara a exigência 
de ambas as publicações, 
no impresso e no digital do 
mesmo veículo impresso”, 
resume, dizendo que as re-
gras vêm mudando bastante 
desde 2019.

Jornais da ADJORI/PR es-
tão adequados às novas regras

De acordo com Elízio J. 
Siqueira Junior, presidente 
da Associação dos Jornais e 
Revistas do Interior do Pa-
raná (ADJORI/PR), os jornais 
(versão impressa e site) já 
estão adaptados às novas 
regras impostas pela legisla-
ção. “Nossos atuais e futuros 
clientes podem ter certeza 
de que estarão cumprindo 
plenamente os novos critérios 
ao procederem suas publica-
ções em nossos jornais.Desta 
forma, evitarão problemas, 
como a republicação e con-
sequente aumento os custos 
anuais com a publicidade 
obrigatória".

DANIELA VALENGA

O ex-prefeito de Guara-
puava e atual representante 
da Organização Humanitas 
Brasil-Ucrânia, Vitor Hugo 
Burko, e representantes do 
Consulado Americano, Jona-
than Austin, Cônsul em exer-
cício, Jason Green, Assessor 
Cultural, e João Costa, fotogra-
fo, visitaram Prudentópolis 
na última quarta-feira, dia 
23 de março. Todos os repre-
sentantes foram recebidos 
no gabinete pelo prefeito do 
município, Osnei Stadler.

A visita ocorre sobre o con-
texto da invasão e guerra entre 
Rússia e Ucrânia. Prudentópo-
lis é um dos municípios que 
integra a Comissão Nacional 
de Ajuda Humanitária e de 
Acolhimento a Refugiados, 
Humanitas Brasil-Ucrânia. 

INTEGRAÇÃO

Representante da Humanitas e Cônsul 
dos EUA visitam Prudentópolis
Um dos pontos 
abordados na 
visita é como o 
municipio pode 
ajudar os refugiados 
ucranianos

Durante a visita, um dos te-
mas abordados foi como o 
município pode ajudar, emer-
gencialmente, os refugiados 
que chegarem da Ucrânia.

Nadir Vozivoda, secretária 
de Cultura de Prudentópolis e 
representante do município 
na Comissão, conta que o con-
vite para integrar o movimen-
to partiu da Representação 
Central dos Ucranianos no 
Brasil. “A articulação entre a 
Humanitas Brasil-Ucrânia e 
as organizações está sendo fei-

ta através de reuniões online 
e presenciais, por comissões 
específi cas conforme as tare-
fas atribuídas”, explica Nadir.

O Governo dos Estados 
Unidos se coloca contrário 
à invasão russa desde o co-
meço das movimentações 
na fronteira entre os dois 
países, posição seguida pelo 
Consulado Americano no 
Brasil. “Devemos permanecer 
unidos para apoiar a Ucrânia, 
e o direito de todas as nações 
soberanas a escolherem seus 

próprios caminhos, livres 
da ameaça de coerção, sub-
versão ou invasão”, aponta o 
Consulado.

Como relatado por Osnei, 
os representantes conhece-
ram mais sobre o município 
que abriga o maior número 
de descendentes de ucrania-
nos na América Latina. “O 
propósito da visita é entender 
um pouco mais sobre a nossa 
cultura, as nossas raízes e a 
nossa relação com a descen-
dência ucraniana, que é tão 

forte em nosso município”, 
ressalta o prefeito.

Os representantes das ins-
tituições conheceram pontos 
turísticos e culturais do muni-
cípio. “Eles tiveram a oportu-
nidade de conhecer o Monu-
mento Natural Salto São João 
e posteriormente estiveram 
experimentando as comidas 
típicas ucranianas”, relata 
Osnei. Acompanharam os 
passeios a primeira-dama de 
Prudentópolis, Leandra Sta-
dler, a secretária de Cultura, 
Nadir Vozivoda, a secretária 
de Turismo, Cristiane Boiko 
e membros da comunidade 
ucraniana do município. 

Os representantes da 
Organização Humanitas 
Brasil-Ucrânia e do Consu-
lado Americano também 
visitaram o Museu do Milênio, 
inaugurado em 1989 para res-
gatar e preservar a memória 
dos imigrantes ucranianos, e 
a Paróquia São Josafat, consi-
derada uma das igrejas mais 
bonitas do país. “Por meio 
dos passeios e interações, eles 
conseguiram conhecer mais 
a fundo a história do munici-
pio”, destaca o prefeito.

Os representantes do Consulado e Comissão conheceram pontos turísticos e culturais do município

A instrução normativa que aplica a nova regra tem como objetivo garantir mais segurança jurídica
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

ESTHER KREMER

Em comemoração aos 20 
anos da Academia de Letras, 
Artes e Ciências do Centro-
-Sul do Paraná (ALACS) e aos 
150 anos da imigração polo-
nesa no Paraná, foi realizado 
na sexta-feira (18), no Centro 
Cultural Clube do Comércio, 
em Irati, o lançamento de 
dois livros que marcam a 
cultura iratiense. O livro 
Estanislau escrito por Julio 
Marcos Bronislavski e o livro 
IIIºConcurso Literário – Foed 
Castro Chamma organizado 
por Luiza Nelma Fillus e co-
laboradores. Ambos os livros 
têm exemplares disponíveis 
no Sebo Centenário.

Na ocasião estiveram 
presentes os acadêmicos 
da ALACS, a presidente da 
BRASPOL, Nelsi Pabis, o coral 
João Paulo II, representan-
tes do Grêmio Haicai Chão 
dos Pinheirais, o presidente 
do Conselho Municipal de 
Cultura de Irati, Leonardo S. 
Barroso, a professora Zuleika 
Onesko, responsável pelo 
curso de língua polonesa no 
CCCC, familiares dos escri-
tores e o público convidado. 

A biografi a de Estanislau 
Bronislavski é escrita por seu 
fi lho Julio Marcos Bronisla-
vski. No livro, o autor destaca 
fatos da vida do seu pai desde 
antes de sua chegada ao Bra-

ARTE 

Lançamento de dois livros marcam 
noite literária e cultura iratiense
Evento aconteceu 
no Centro Cultural 
Clube do Comércio, 
em Irati

sil. Segundo o biógrafo, seu 
pai foi um homem exemplar 
e que ajudou muito em cons-
truções de grandes igrejas e 
edifícios em Irati e na região. 
A “biografia não tradicio-
nal”, como destaca Julio, 
conta causos e a também a 
história de Irati.

“Meu pai era um pouco 
tímido, mas bastante espiri-
tuoso, ele teve uma vida bem 
difícil e veio para o Brasil 
com 18 anos, atravessando 
o oceano para um lugar que 
não conhecia, tudo para fu-
gir da guerra”, explica. 

Julio comenta que fazia 
mais de 20 anos que traba-
lhava na obra e conseguiu 
concluir. “Fui morar no Rio 
de Janeiro, nos anos 70, e 

quando eu voltava para Irati 
sempre conversava com 
ele, fi lmava algumas coisas 
e quando ele fi cou doente, 
no hospital, eu o observa-
va bastante. Por causa do 
Alzheimer, ele delirava e 
fui anotando tudo, depois 
pensei em fazer o livro”, 
explicou. 

O livro IIIº Concurso Lite-
rário – Foed Castro Chamma-
organizado por Luiza Nelma 
Fillus, Bruno Pedro Biten-
court e Flávio José Dalazona 
conta com os trabalhos que 
participaram do concurso, 
o livro contém poemas, hai-
cais, trovas contos, crônicas 
e micro contos. 

Luiza comenta que não 
foi fácil organizar o livro, 

mas que o momento foi de 
muita felicidade. “Eu fico 

bastante feliz que pudemos 
fazer esse IIIº concurso que 
foi muito bem aceito pela 
comunidade, não só de Irati, 
mas de muitos lugares do 
Brasil e fora dele. É uma for-
ma de divulgarmos o nome 
do nosso grande poeta Foed 
de Castro Chamma e de re-
conhecer o valor das pessoas 
que gostam de escrever”, 
disse

O presidente da ALACS, 
Herculano Batista Neto, co-
menta que a noite foi muito 
produtiva e marcou o início das 
festividades de comemoração 
dos 20 anos da Academia. 
“Nós, enquanto academia, 
estamos muito felizes porque é 
um grande momento de retor-
no das atividades, estávamos 
todos parados neste momento 
pandêmico e retornamos aos 
eventos com duas obras ma-
ravilhosas. Só acrescentam na 
história de Irati”, disse.

Biografia intitulada "Estanislau", escrita por Julio, demorou 20 anos para ser concluída 

Livro homenageia o poeta iratiense Foed Castro Chamma
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13ª SDP DE PG

No  i n í c i o 
d a  m a -
n h ã  d e 
q u i n t a -
- f e i r a 
(24),  foi 

cumprido três mandados 
de busca e apreensão no 
bairro Alto da Lagoa em 
Irati. Após recebimento 
de denúncias anônimas, 
a equipe de investigação 
da Delegacia de Irati re-
alizou diligências para 
averiguar a veracidade 
da denúncia, que culmi-
naram na prisão em fla-

IRATI

Polícia Civil prende duas pessoas por 
tráfico de drogas e posse de armas
Operação 
ocorreu no 
Bairro Alto 
da Lagoa

grante de duas pessoas. 
As investigações tinham 
por alvo apurar o crime 
de tráfico de drogas e 
posse ilegal de arma de 
fogo.

Além das duas prisões, 
também foram apreendi-
dos uma espingarda, dois 
simulacros de arma de 
fogo, maconha, dinheiro 

trocado, papel utilizado 
p a r a  e m b a l a r  d r o g a s , 
balanças de precisão e 
munições deflagradas. 

A  o p e ra ç ã o  p o l i c i a l 
contou com o apoio da 
13ª Subdivisão Policial 
d e  P o n t a  G r o s s a ,  c o n -
tando com a colaboração 
de treze policiais opera-
cionais.  A Polícia Civil 
reforça a  importância 
d e  a  p o p u l a ç ã o  c o n t i -
nuar denunciando pelo 
número WhatsApp (42) 
3422-5176.A operação policial contou com o apoio da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa
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AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA DA PREFEITURA

Desde agosto de 2021, a 
Prefeitura de Teixeira Soares 
tem ofertado aos muníci-
pes o “Transporte Social”. 
O programa visa facilitar o 
deslocamento da população 
rural do município, levando os 
passageiros das comunidades 
do interior até a área urbana, 
através de três diferentes 
linhas e sem nenhum custo.

Por mês, cada linha bene-
fi cia, aproximadamente, 300 
passageiros, totalizando uma 
média de 900 moradores que 
tem sua vida e deslocamento 
facilitado. Entre o trajeto, 
estão as comunidades do Ri-
beirão de Cima, Sítio Novo, 
Guabiroba de Cima, Guabi-
roba de Baixo, Che Guevara, 
Guaraúna, Barreiro, Faxinal 
dos Mineiros, Vila Rural e 
comunidades próximas ao 
Faxinal. O Transporte Social 
funciona na segunda e sexta-

TEIXEIRA SOARES

Prefeitura disponibiliza transporte 
gratuito para comunidades rurais
Moradores do 
interior podem se 
deslocar até área 
urbana

-feira, sai na parte da manhã 
das comunidades e retorna no 
período da tarde, às 15h.

A programação de pontos 
e horários podem ser consul-
tadas no site da Prefeitura e os 
interessados não precisam re-
alizar cadastro, somente com-
parecer no local pré-defi nido.

O trajeto é realizado sem 

nenhum custo para os pas-
sageiros e foi aprovado pelos 
vereadores com o objetivo de, 
além de melhorar as condi-
ções de acesso ao centro da 
cidade da população rural, 
aquecer a economia.

De acordo com o presiden-
te da Câmara de Vereadores 
de Teixeira Soares, Marcelo 

Acordi, isso ocorre pois apro-
xima consumidores menos 
frequentes a uma parte dos 
comércios da cidade. “Além 
de beneficiar os moradores 
da área rural com o desloca-
mento até o centro cidade, 
aqueles que não possuem 
meio próprio de transporte e 
não tem outra condição de se 

deslocar, o Transporte Social 
visa fomentar nosso comercio 
local”, explica o presidente.

Aneteneuse Vidal dos San-
tos é o responsável por uma 
das linhas ofertadas à popu-
lação e tem vivenciado o que 
foi citado pelo vereador na 
prática. De acordo com ele, 
não cobrar nenhum valor pelo 
transporte  era o incentivo que 
faltava para os moradores do 
interior passarem a comprar 
no comércio do município. 
E isso tem tido reflexo nos 
negócios dos empresários 
de Teixeira Soares. “Os co-
merciantes barram a gente 
ali para agradecer. E antes, 
sabemos que muita gente 
comprava em Ponta Grossa, 
porque é mais perto”.

Além disso, Santos agrade-
ce ao prefeito e aos vereadores 
pela conquista de mais esse 
benefício para a população. 
“O povo está bem satisfeito, 
então, deu certo”, conclui.

"900"
 É o número de mora-

dores que são beneficiados 
mensalmente com o trans-
porte

O transporte parte das comunidades de manhã e retorna à tarde, todas as segundas e sextas-feiras

DANIELA VALENGA

A Prefeitura de Fernan-
des Pinheiro, por meio da 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Turismo e Espor-
tes, entregou cerca de 700 
kits de material escolar 
para todos os alunos das 
escolas do município. A 
gestão municipal também 
irá licitar a compra de uni-
formes para o ano de 2022, 
sendo que em 2021, houve 
a entrega de uniformes 
escolares para 730 alunos 
da rede de ensino.

Izabel Soares de An-
drade Jorge, Diretora do 
Departamento de Educa-
ção Infantil da Secretaria, 
destaca que a entrega dos 

EDUCAÇÃO

Fernandes Pinheiro entrega cerca 
de 700 kits de material escolar 
Escolas da rede 
municipal também 
receberam 
novas televisões, 
geladeiras e fogões

uniformes e materiais 
representam um inves-
timento na educação. “É 
uma forma de incentivar 
o estudo e ensinar a igual-
dade e respeito para os 
alunos”, aponta Izabel.

A Diretora do Departa-
mento de Educação Infan-

til coloca que a educação 
é uma das prioridades da 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria. “Os uniformes e 
kits escolares representam 
o cuidado e zelo da atual 
gestão municipal  para 
com as crianças”, ressalta.

Os kits escolares con-

têm agenda, cadernos de 
linha, quadriculado e de-
senho, lápis de cor, lápis de 
escrever, caneta, borracha, 
apontador e cola. Os cader-
nos foram personalizados 
com fotos que destacam as 
belezas naturais do muni-
cípio de Fernandes Pinhei-

ro. “As crianças ficaram 
muito felizes, elas já esta-
vam ansiosas esperando o 
kit”, conta Izabel.

As escolas também re-
ceberam aparelhos de tele-
visão de 43 polegadas. “As 
TVs hoje são mais uma fer-
ramenta de trabalho que 
o professor pode usar em 
sala de aula”, destaca Iza-
bel. Assim, o investimento 
nos aparelhos também 
contribui para o ensino 
dos alunos e qualidade de 
trabalho dos professores.

Além da entrega dos 
k i t s  e s c o l a r e s  p a ra  o s 
alunos e dos aparelhos 
de televisão, as escolas 
r e c e b e r a m  g e l a d e i r a s 
e fogões novos. "É mui-
to importante renovar 
esses eletrônicos,  por-
que,  com o tempo, vão 
ficando ultrapassados e 
precisam ser trocados”, 
explica a Diretora do De-
partamento de Educação 
Infantil. 

Kits entregues contêm diferentes materiais escolares que serão utilizados pelos alunos no dia a dia
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JAQUELINE LOPES 

Na semana passada, 
Irati foi palco da 4ª Festa 
Nacional do Laço Com-
prido, uma promoção da 
Fazenda Derbli e Rancho 
Anciutti e reuniu pessoas 
de 10 estados do Brasil no 
município. O evento acon-
teceu no CT Willy Laars, 
de 16 a 20 de março, foi 
uma etapa nacional do laço 
comprido, e mais uma festa 
para colaborar para que a 
categoria vire um esporte, 
com os maiores laçadores 
do Brasil.

RODEIO 

4ª Festa Nacional do Laço Comprido distribui R$ 250 mil em prêmios em Irati
Evento foi uma 
promoção da 
Fazenda Derbli e 
Rancho Anciutt i “O evento é uma festa que a gente 

faz para trazer os amigos de fora que 
temos no Brasil inteiro. Para eles se 
sentirem em casa e fazendo  o que a 
gente gosta, que é o laço comprido”. 

RAFAEL DERBLI, ORGANIZADOR DA FESTA

“A festa está cada vez melhor. 
Tenho que dar os parabéns para 
o Rafael, o João e a equipe. Muito 
organizada, festa muito boa. Esses 
duelos estão crescendo cada vez 
mais”. 

VITÃO, DE CATANDUVAS/PR

Além de pessoas do Pa-
raná, prestigiaram o evento 
turistas do Acre, Rondônia, 
Mato Grosso, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. “O evento 
é uma festa que a gente faz 
para trazer os amigos que 
temos no Brasil inteiro. Para 
eles se sentirem em casa e 
fazendo  o que a gente gosta, 
que é o laço comprido”, co-
menta um dos organizado-
res do evento, Rafael Derbli. 

O casal que veio 
de mais longe, do 
Acre, Paulo Sergio 
e Rosalia, viajaram 
3800 km para pres-
tigiar o evento. Eles 
conheceram Rafael 
em um evento em 
Goiás, receberam a 
visita do mesmo na 
fazenda deles, e, pela 

segunda vez, estão em Irati. 
No Acre, eles têm o Racho 
V5, com a maior pista co-
berta do Norte do Brasil. 
“Esta festa está melhor que 
a primeira, muito boa, bem 
receptiva. O Rafael Derbli e a 
família estão de parabéns”, 
destaca Paulo. 

 “Para nós, é uma gran-
de conquista você começar 
com um hobby, ver o con-
ceito da nossa criação e ser 
abraçado por todos. O Brasil 
inteiro adquirindo animais 
nossos, gosta de como a 
gente treina e, hoje, graças a 
Deus, estamos participando 
dos maiores do Brasil. Para 
nós, é muito importante, é 
um sonho realizado”, disse 
Derbli, que tem uma paixão 
por cavalos desde os 11 anos 
e cria na fazenda em Irati 
desde 2012. 

A quarta edição da festa 

contou com várias persona-
lidades do ramo, como Issao 
Kusahara Junior, de Presi-
dente Prudente/SP, que é 
criador de cavalos e realiza 
uma das maiores provas 
de laço duplo do Brasil, 
Team Roping, que já está 
na 22º edição. Junior co-
menta que conheceu a raça 
crioula, pouco famosa em 
São Paulo. “Estou impres-
sionado com a festa daqui 

de Irati, com a quantidade 
de gente, de trabalho, de 
cavalos.  Fui convidado 
pelo Rafael e gostei muito. 
O que vejo lá em SP é que 
tem muita pista coberta, e 
aqui não, mas a hora que 
cobrir vai ser sucesso total 
no Brasil todo”, observa.

M a r c o s  An t o n i o  d e 
Melo, de Costa Marques/
RO, percorreu 3200 km 
para prestigiar o evento 
pela primeira vez. “Nós 
vamos a bastante eventos, 
e essa festa é uma das 
melhores do estado, tem 
um povo diferente, compa-
nheiro. O Rafael e João são 
os rapazes mais humildes 
que já conheci”, afirma. 

Para João Anciutti, tam-
bém organizador do even-
to, foi mais uma festa para 
marcar Irati e teve muita 
ajuda, companheirismo, 
para realizar nos traba-
lhos. Ele ajudou nos servi-
ços com o gado, que uma 
parte veio de Ivaí, e outra 
de Irati, sempre trocando 
para não cansar os ani-
mais.  “A gente conta com 
bastante companheiro e 
amigo, pessoal que ajuda 
no serviço para sair bas-
tante ração para o gado”, 
comenta. Anciutti também 
informa que quando en-
cerra uma festa, já pensam 
na próxima. “Anotamos 
os erros dessa para não se 
repetirem no ano que vem, 
para não ter problema”, 
completa. 

PROVAS 
Rafael explica que as 

provas são especifi cas para 
cavalos da raça Quarto de 
Milha, e são seguidas todas 
as normas da Associação 
Brasileira de Criadores de 
Quarto de Milha (ABQM). 
Na festa, teve o laço prenda, 
laço jovem e aberto. 

Como a competição faz 
parte da ABQM e também 
da Associação Paranaense 
de Quarto de Milha (APQM), 
quem pontua nas provas é 
o cavalo. Um dos juízes da 
Associação, Alcidones Se-
bastião de Almeida Filho, de 
Aparecida do Toboado/MS, 
explica que a avaliação é feita 
em quatro manobras, após 
a laçada positiva: a saída do 
brete, a corrida, a redução e 
a voltada do boi. Além disso, 
ele analisa se o cavalo tem 
todo o registro necessário e 
o chip, e se o mesmo animal 
que está no papel é o que está 
competindo. 

Um dos vencedores das 
primeiras provas foi Gustavo 
Sartorelli, competidor de laço 
comprido, que é de Iperó/SP, 
e pratica desde criança. Ele 
levou para casa mais de R$ 50 
mil em prêmio. “É muito gra-
tifi cante conseguir ganhar no 
meio de tantos bons aqui, o 
nível está alto, praticamente 
os maiores do Brasil. Conse-
guir ganhar em um evento 
desses é muito bom”, observa. 

PREMIAÇÃO 
A premiação da festa 

também foi um diferencial, 

pois a cada ano aumenta 
o valor. Em 2022, o prêmio 
foi de R$ 250 mil, graças aos 
patrocinadores, os amigos 
que estavam no evento, e 
as inscrições. Cada dia do 
evento contou com uma 
prova e os laçadores deve-
riam se inscrever e pagar 
um determinado valor, que 
variou      de R$ 800 a R$ 5 mil. 
Na sexta-feira, por exemplo, 
o custo para participar das 
provas era de R$ 800, e teve 
150 inscritos. 

LAÇO COMPRIDO 
COMO ESPORTE 

Um dos anseios dos laça-
dores, e todos que gostam 
do laço comprido, é que a 
modalidade se torne um 

esporte, e já vem tomando 
grandes proporções no Bra-
sil. Uma das iniciativas que 
pode alavancar ainda mais 
esta ideia é a Liga Nacional de 
Laço Classe A (LCA), que deve 
pagar cerca de R$ 5 milhões 

“Com certeza esse rodeio de Irati já está no 
cenário nacional, está entre os cinco melhores 
do país. E a tendência é crescer mais. E isso 
valoriza o cavalo Quarto de Milha”. 

JUIZ DA COMPETIÇÃO, ALCIDONES SEBASTIÃO DE ALMEIDA FILHO, DE APARECIDA DO TOBOADO/MS

ao vencedor fi nal. A promo-
ção é da empresa Cabanha 
Alma Farrapa, de Jataí/
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Paulo Sergio percorreu 3800 Km do Acre até Irati. Ele veio com a família prestigiar o evento da Fazenda Derbli e Rancho Anciutti

4ª Festa Nacional do Laço Comprido contou com a participação de pessoas de 10 estados do País
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4ª Festa Nacional do Laço Comprido distribui R$ 250 mil em prêmios em Irati

“O evento é uma festa que a gente 
faz para trazer os amigos de fora que 
temos no Brasil inteiro. Para eles se 
sentirem em casa e fazendo  o que a 
gente gosta, que é o laço comprido”. 

RAFAEL DERBLI, ORGANIZADOR DA FESTA

CUSTOS DA FESTA
Para fazer o evento no CT, os organizadores consegui-

ram todos os alvarás necessários, com bombeiros, Polí-
cia Civil e Militar, Conselho Tutelar, entre outros. Além 
disso, foi feita a locação do espaço para realizar a festa. 
O evento serviu para reunir os amigos e apaixonados 
pelo laço comprido, mostrar a potencialidade de Irati 
no ramo, e ainda movimentou a cidade com os turistas. 

“É a terceira festa que a 
gente vem, esse é um evento 
amigo, é um duelo que traz 
os melhores do Brasil. Esse 
é o espelho do esporte. Essa 
festa, por ter os melhores, se 
torna um curso de laço”. 

MARCOS VINICIUS FIRMINO BARROS, DE CHAPA DA 

GAÚCHA/MG

“Com certeza esse rodeio de Irati já está no 
cenário nacional, está entre os cinco melhores 
do país. E a tendência é crescer mais. E isso 
valoriza o cavalo Quarto de Milha”. 

JUIZ DA COMPETIÇÃO, ALCIDONES SEBASTIÃO DE ALMEIDA FILHO, DE APARECIDA DO TOBOADO/MS

GO, que esteve no evento 
em Irati, e é uma etapa de 
classificação. 

Alessandro do Vale, re-
presentante da empresa, 
e tem mais de 15 anos de 
profissionalismo no laço, 

explica que a ideia veio 
do patrão Antonio Ademar 
dos Santos, de realizar a 

maior organização do laço 
comprido, e desde janeiro é 
possível participar nas eta-
pas cadastradas no Brasil. A 
pessoa faz um plano anual 
para ser fi liado, e quem faz 
parte concorre a R$ 20 mil 
por etapa e tem uma classi-
fi cação. No fi nal, o laçador 
disputa em Jatai, na sede, 
R$ 5 milhões. “Isso veio 
para revolucionar o laço 
comprido, e fazê-lo crescer 
como esporte. É aonde ele 
(patrão) quer chegar: que 
o laço comprido seja um 
esporte, porque hoje não é 
oficializado”, enfatiza Do 
Vale. 

Quem participou pela 
primeira vez do evento 
foi Abel Junior, conhecido 
como Petiço. Ele veio de 
Campo Grande/MS, onde 
acontece as maiores provas 
nacionais de laço comprido, 
na arena CLS Parque do 
Pião. Para ele, a modalidade 
também deve ser oficiali-
zada como esporte. “O laço 
comprido tem potencialida-
de, com certeza, é um espor-
te da família. O praticante é 
desde uma criança pequena 
até um veterano de 80 anos. 
É uma modalidade, um 
esporte, em que o homem 
pratica o laço com o cavalo, 
um dos melhores amigos, 
no nosso caso. E com a fa-
mília presente é mais fácil, 
acompanha. É um esporte 
que vem crescendo por cau-
sa das particularidades”, 
afi rma. 

NARRADORES 
Cleber, o Malandragem 

Narrador da Massa, de Bal-
neário Camboriú/SC, é o 
organizador dos locutores 
no evento em Irati. Ele já 
narrou em anos anteriores, 
mas neste não pôde devido 

a uma cirurgia que fez na 
garganta. Ele conta que a 
seleção varia, às vezes, são 
escolhidos cinco por ele e 
cinco pelos organizadores 
da festa, e tem total autono-
mia para a escolha. “Hoje, a 
peça fundamental para um 
evento desse é o narrador. 
Não adianta ter laçador 
bom e não ter  um bom 
narrador, assim como não 
adianta ter laçador bom e 
cavalo ruim, é um conjunto 
de tudo isso. Estamos na 
festa e é um sucesso, está 
cada vez melhor.”, destaca. 

RAÇA QUARTO DE 
MILHA 

Gilson Alves dos Santos, 
domador e treinador de 

cavalos,  de Espumoso/
RS,  esteve no evento e 
comentou sobre a raça 
Q u a r t o  d e  M i l h a  e  d i z 
que é muito dócil e rápi-
da, além de ter uma boa 
índole. Também, é pre-
ciso ser um bom treina-

dor e entender o cavalo. 
“Os primeiros passos da 
doma é pegar confiança 
no cavalo, ter um carinho 
e respeito com ele. O ani-
mal é como um ser huma-
no, tem que determinar 

para eles o que você quer 
fazer e eles fazem”, disse. 
Santos ainda completa 
que um cavalo bem do-
mado será 90% da laçada 
nas provas. 

Para Luciano Lanzone 
Baron, do Mato Grosso 

do Sul, a raça Quarto de 
Milha vem crescendo no 
Brasil inteiro. “É a maior 
do Brasil e cada vez mais 
tem mais adeptos, com 
volume grande de pesso-
as investindo na raça”. 

Baron esta no evento em 
Irati pela terceira vez  e 
disputou na competição 
com um cavalo importa-
do dos Estados Unidos, e 
também com uma égua, 
que ganhou uma das pro-
vas.  
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Paulo Sergio percorreu 3800 Km do Acre até Irati. Ele veio com a família prestigiar o evento da Fazenda Derbli e Rancho Anciutti

4ª Festa Nacional do Laço Comprido contou com a participação de pessoas de 10 estados do País

Duelo aconteceu no CT Willy Laars, por cinco dias, e distribuiu R$ 250 mil em prêmios nas provas

Festa de Irati foi uma etapa nacional do Laço Comprido e faz parte da ABQM e APQM
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Vacina para alergia: como funciona? 
Quais os efeitos? Conheça a imunoterapia
Utilizada há 
mais de 50 anos, 
a imunoterapia 
diminui a 
sensibilidade das 
pessoas a algum 
tipo de substância

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Não existe uma regra, to-
dos nós podemos desenvolver 
alergias, independentemente 
de qualquer coisa. Tão diverso 
quanto as suas causas são os 
tratamentos para amenizá-
-las. Mas, ainda assim, um dos 
mais comentados continua 
sendo a imunoterapia com 
alérgenos, ou seja, tratamento 
com vacina para alergia.

Se você nunca ouviu falar 
em imunoterapia, saiba que 
essa não é uma técnica nova. 
Utilizada há mais de 50 anos, 
diminui a sensibilidade das 
pessoas a algum tipo de subs-
tância. Ou seja: é a aplicação 
do alérgeno que a pessoa é 
sensível em doses controladas, 
para “reeducar” o sistema 
imunológico.

Para entender a lógica da 
imunoterapia, você precisa 
entender como funciona uma 
alergia. Na prática, é uma re-
ação do sistema imunológico, 
e uma das suas manifestações 
é caracterizada pela formação 
de anticorpos de uma classe 
de proteína, conhecida como 
imunoglobulina E (IgE).

Esses anticorpos, por sua 
vez, são desenvolvidos de 
forma específica para com-
ponentes alérgenos do am-
biente, que podem ser ácaros 
da poeira, pólens, fungos, 
alimentos e até insetos. Nem 
todas as pessoas, no entanto, 
podem ser tratadas com imu-
noterapia.

Ela é indicada para pa-
cientes que já tenham a com-

provação de anticorpos IgE 
específicos a determinados 
alérgenos que causam os sin-
tomas daquela alergia. Em 
geral, pacientes com rinite 
alérgica, conjuntivite alérgica, 
asma alérgica são bons candi-
datos para esse experimento.
A VACINA ACABA COM 

A ALERGIA?
Não é bem assim que o 

tratamento funciona, a imu-
noterapia é realizada por anos, 
sempre acompanhando o 
desenvolvimento do paciente 
e suas reações a ela.

As vacinas estimulam a 
formação de defesas próprias, 
de anticorpos específicos con-
tra as causas da alergia que a 

pessoa é portadora.
Esse tipo de tratamento é 

o único que modifica o curso 
natural da doença alérgica, 
trabalhando essa evolução a 
longo prazo.

É incorreto dizer que uma 
vacina cura a alergia, mas é 
totalmente aceitável dizer 
que proporciona a ausência 
dos sintomas por um bom 
período.

COMO FUNCIONA?
A imunoterapia pode ser 

feita de duas formas: injetável 
(subcutânea) ou sublingual, 
por um período de três a cin-
co anos. No caso da injetável, 
deve ser aplicada apenas por 
um profissional especializado. 

Nas duas formas as doses vão 
aumentando progressiva-
mente até chegarem até a fase 
da manutenção.  

DEVO ME 
PREOCUPAR COM 

CONTRAINDICAÇÕES?
Em alguns casos é preciso 

tomar atenções redobradas. 
Pacientes que também sofrem 
de asma apresentam um risco 
maior de desenvolver reações.

Se a asma for do tipo não 
controlada ou até mesmo 
quando estiver em uma crise 
de asma, não podem receber 
a aplicação da vacina para 
alergia.

Além disso, a imunotera-
pia também não é recomenda-
da para pacientes com doença 
coronariana, pacientes que 

usem um grupo de anti-hi-
pertensivo (betabloqueadores) 
ou pacientes que sofram de 
outras doenças do sistema 
imunológico (imunodeficiên-
cias e doenças autoimunes).
COMO POTENCIALIZAR 

O TRATAMENTO?
A sacada da imunoterapia 

é dar às pessoas longos pe-
ríodos de paz no trato com a 
doença, geralmente com os 
outros tipos de tratamento, o 
alívio dura apenas o tempo de 
ação dos medicamentos.

Mas, mesmo assim, isso 
não quer dizer que você pode 
relaxar. Mesmo com tudo 
dando certo, os especialistas 
afirmam que ainda assim 
quem tem doenças alérgicas 
não pode se dar ao luxo de se 
expor perigosamente a gran-
des áreas de risco.

Nesses casos, os cuidados 
que se tomava antes das va-
cinas continua igual, e são 
apenas atrelados um ao outro. 
Lavar sempre o nariz com soro 
fisiológico é uma dica precio-
sa para a vida dos alérgicos, 
assim como manter a casa 
limpa. Principalmente para 
manter-se longe do causador 
da sua alergia.

Em casos complicados 
de alergias desencadeadas 
por poeiras, poluição, pólens, 
ácaros, fungos e bactérias, é 
imprescindível que você ava-
lie a real importância de um 
purificador de ar na sua casa.
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A imunoterapia não é um tratamento indicado para todos os pacientes que são alérgicos
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Acabamento:Tamanho: 9 x 3 mCores: 4X0        Peça: Outdoor

ESTHER KREMER

Na segunda-feira (21), a 
Escola Municipal São Miguel 
Arcanjo foi inaugurada em 
Imbituva, na comunidade 
de Mato Branco de Baixo.O 
investimento foi de mais 
de R$ 3 milhões, incluindo 
materiais novos, carteiras e 
SmartTV’s. Na cerimônia de 
inauguração diversas autori-
dades municipais estiveram 
presentes.

O espaço da nova escola 
é amplo e conta com di-
versas salas para atender 
até 350 alunos, espaço de 
recreação, jardim, cozinha e 
refeitório. Os recursos para 
a construção são do próprio 
município. 

O prefeito de Imbituva, 
Celso Kubaski, explica que 
o desejo em criar mais uma 
escola em seu mandato era 
algo pessoal, além de ser o 
desejo da comunidade. “Para 
nós é uma satisfação, inclu-
sive, é algo pessoal, além de 
representar o anseio da po-
pulação. No primeiro man-
dato já investimos muito no 
setor da educação e agora, 
outras escolas estão em pro-
cesso de reforma, inclusive 
no interior, para que todos 
os alunos tenham a mesma 
oportunidade e qualidade no 
ensino”, disse o prefeito. 

EDUCAÇÃO

Prédio da Escola Municipal São Miguel 
Arcanjo é inaugurado em Imbituva
A escola está 
localizada na 
comunidade de Mato 
Branco de Biaxo

Segundo Kubaski, investir 
na educação é uma das pau-
tas mais importantes do seu 
mandato. “A partir da edu-
cação conseguimos formar 
pessoas melhores, esse é o 
papel da escola, melhorar a 
vida das pessoas e nós, como 
gestores, devemos dar todo o 
suporte necessário”. 

O vice-prefeito e secretá-
rio de Educação, Zaqueu Bo-
bato, esteve na inauguração 
e expressou seu sentimento 
em inaugurar a escola. “É 
um momento de muita ale-
gria para nós, é uma escola 
que vai atender 350 alunos, 
é moderna e inovadora, com 
uma arquitetura belíssima. 

Nós estamos investindo mui-
to em educação, sabemos 
da nossa responsabilidade 
e, também, sabemos que é 
investir no presente e no 
futuro de Imbituva, que são 
os nossos pequeninos. É um 
momento de muita alegria”, 
disse. 

A chefe do Núcleo Regio-
nal de Educação de Ponta 
Grossa, Luciana Aquiles Sleu-
tjes, prestigiou a cerimônia e 
falou sobre a importância do 
investimento na educação. 
“A educação é a mola pro-
pulsora de uma sociedade, 
é fundamental para que o 
município tenha sucesso. 
O gestor que pensa em me-
lhorar a educação também 
pensa em melhorar o futuro 
da população”. 

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Imbituva, 
Elcio Galvão, explicou que 
a escola irá melhorar a vida 
não somente dos alunos, mas 
de toda a comunidade. “É um 
motivo de muita alegria a 
inauguração desta escola, é 
uma importante obra, mais 
de R$ 3 milhões de recursos e 
vem de encontro ao anseio da 
população. Vai beneficiar to-
dos os alunos que terão uma 
melhor estrutura e os funcio-
nários também”, disse.

A diretora da escola, So-
lange Aparecida Bobato, 
ocupa o cargo há quatro anos 
e explica que o prédio era um 
pedido antigo e que, agora, 
vai ser muito bem utiliza-

do. “A inauguração é uma 
felicidade, é um sonho que 
se tornou realidade. Ficou 
linda demais e vai funcionar 
durante manhã e tarde.Esta-
mos muito felizes, a palavra 
que resume é essa, felicidade. 
Estávamos precisando e é um 
sonho”, disse a diretora. 

Antes do novo espaço, a 

"A nossa função é 
investir cada vez 
mais em educação, 
pois ela trans-
forma e liberta o 
ser humano" 

ZAQUEU BOBATO

escola dividia o prédio com 
outra escola estadual e se-
gundo a própria diretora, 
o ambiente não suportava 
mais o número de alunos. 
Agora, a escola irá atender 
325 alunos e mais alguns de 
comunidades vizinhas, visto 
que as escolas do interior de 
Imbituva estão passando por 
reformas. 

A escola está localizada na comunidade de Mato Branco de Baixo, interior de Imbituva

A nova escola é ampla e poderá atender até 350 alunos

O investimento aplicado na obra foi de mais de R$ 3 milhões
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

22 de março – Dia Mundial da Água
O objetivo da
data é promover
 a consciência do 
uso sustentável 
da água

ESTHER KREMER

No  d i a 
2 2  d e 
m a r ç o 
é come-
m o r a d o 
o  D i a 

Mundial da Água. A data 
foi criada em uma con-
ferência sobre Meio Am-
b i e n t e  e m ,  1 9 9 3 ,  p e l a 
ONU (Organização das 
Nações Unidas) .  Todos 
os anos, a mesma insti-
tuição escolhe um tema 
para o dia e em  2022, o 
tema escolhido foi “águas 
subterrâneas: tornando o 
invisível visível”, em que 
o tema aborda questões 
sobre o agronegócio.

O objetivo da data é 
p r o m ove r  a  c o n s c i ê n -
cia do quanto a água é 
importante  para  a  so -
brevivência de todos os 
seres vivos, do seu uso 
sustentável e, também, 
a conservação dos rios, 

evitando a poluição. 
Um dos maiores pro-

b l e m a s  a t u a l m e n t e  é 
o desperdício da água. 
Veja algumas formas de 
combate-lo e usar a água 
de uma maneira susten-
tável. 

• C r o n o m e t r a r  o 
b a n h o :  u m  b a n h o  d e 
a p r o x i m a d a m e n t e  1 5 
minutos gasta, em mé-
dia, 135 litros de água. 
O correto é baixar este 
tempo para no máximo 
cinco minutos;

• Escovar os dentes 
com a torneira fechada:
manter a torneira fecha-
da durante a escovação 
dos dentes ou a lavagem 
das mãos é essencial;

• R e a p r o v e i t e  a 
água: utilizar a água da 
máquina de lavar para 
limpar as calçadas, mo-
lhar o quintal  e até as 
plantas;

• C o r r i g i r  v a z a -

Sugestão de atividades sobre 
o Dia da Água

Mural das necessidades: em um cartaz, escreva 
tudo o que você faz no dia a dia que precisa utilizar 
água. O objetivo é mostrar para as crianças a impor-
tância da água em nossa vida. 

Cartaz consciente: pedir para que formem grupos 
e produzam um cartaz sobre a importância em não 
desperdiçar água, pode ser desenho, poema, conto, 
etc. Os trabalhos podem fi car expostos em um mural 
na escola. 

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

Atividade destaque da edição do dia 18/03

m e n t o s :  m u i t a s  ve z e s 
um vazamento não é per-
ceptível ,  mas logo que 
for encontrado, deve ser 
solucionado. Isto evita o 
desperdício e o aumento 
na conta de água;

• Não lave o carro 
e a calçada com man-
gueiras: isso vai ajudar 
m u i t o  o  p l a n e t a ,  p o i s 
economiza até 120 litros 

de água.
• Feche bem as tor-

n e i r a s :  u m a  t o r n e i r a 
p i n g a n d o  o u  v a z a n d o 
pode gastar até 40 litros 
de água por dia. 

D e p o i s  q u e  v o c ê  j á 
estiver habituado com 
estas pequenas mudan-
ç a s ,  é  h o r a  d e  m u d a r 
o mundo ao seu redor. 
Converse com a família, 
amigos e vizinhos, para 
que eles também sejam 
conscientes e evitem o 
desperdício. 

Este problema não vai 
a f e t a r  s o m e n t e  o  p r e -
sente, mas as próximas 
gerações podem sofrer 
muito com a escassez da 
água. Utilize a água de 
forma consciente.

Professora, mande a 
atividade da sua turma 
sobre o Dia da Água para 
o e-mail da Folha de Irati 
jornalismo@folhadeira-
ti .com.br e apareça na 
próxima edição do Folha 
na Escola.

Alunos da Escola Floresval Ferreira, em Fernandes Pinheiro
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JAQUELINE LOPES

A Secretaria de Saúde de 
Rio Azul realizou uma sema-
na alusiva ao Dia da Obesi-
dade, com várias atividades 
no município, e fez uma 
parceria com a Secretaria de 
Educação para a realização 
de atividades com as crian-
ças. Além disso, uma linha 
de cuidados atua na cidade 
para tratamento e preven-
ção deste problema. 

A ideia foi passar para os 
alunos sobre alimentação 
saudável, pois a equipe da 
Saúde constatou que muitas 
crianças estão com sobrepe-
so ou com obesidade. O que 
pode ter contribuído para 
este aumento é a pandemia, 
pois foi um ano e meio em 
casa e as crianças perderam 
a rotina, a interação em sala, 
as aulas de Educação Física. 
Com esse levantamento, as 
equipes pensaram em for-
mas de ajudar as crianças. 

Segundo a secretária 
de Saúde, Cristiana Maria 
Schuvaidak, eles fizeram 
uma semana voltada ao 
combate a obesidade, e pe-
diu o apoio e a parceria com 
a Secretaria de Educação 
para trabalhar com as crian-
ças. “Nesse dia foi forneci-
do um lanche saudável, as 

EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Alunos de Rio Azul realizam atividades 
para prevenção de sobrepeso e obesidade
Uma parceria entre 
as Secretarias 
proporcionou 
várias ações com as 
crianças para tratar 
do assunto 

crianças trabalhavam em 
sala de aula, e já vimos que o 
resultado foi positivo. Minha 
filha chegou a casa e falou ‘a 
professora falou sobre ali-
mentação saudável’, foi algo 
que deu certo”, comenta.

A secretária de Educação, 
Adriana Petreski Plodoviski 
Rymsza, comenta que, além 
dessa parte teórica, há tam-
bém uma orientação voltada 
para a parte nutricional.  A 
merenda escolar, por exem-
plo,  vem da agricultura 
familiar do município, as-
sim, frutas e verduras são 
sem conservantes. “Existe 
um equilíbrio nutricional. 
Tivemos um ano e meio de 
crianças em casa, apesar de 
ter fornecido cestas com ali-
mentos, ainda assim a parte 
nutricional diária fez muita 
falta”, disse. 

Adriana ainda comple-
ta que eles fazem a parte 

nutricional com produtos 
in natura, e conseguem tra-
balhar com as crianças para 
criarem uma rotina saudá-
vel.  “Acho que essa parte de 
consumir produtos naturais, 
a escola está cumprindo o 
seu papel na parte nutri-
cional”. Cristina também 
comenta que a criança pode 
perder o ânimo em casa, 
sozinha, mas na escola pode 
voltar a ter quando vê o ou-
tro e isso acaba se tornando 
um hábito.
LINHA DE CUIDADOS 

Desde o ano passado, a 
Secretaria de Saúde tem 
uma linha de cuidados com 
uma equipe de multipro-
fissionais. Inicialmente, co-
meçaram os trabalhos com 
pessoas que estavam com 
obesidade mórbida, na fila da 
cirurgia bariátrica. O educa-
dor físico Evaldo Dorocinski 
é o coordenador da linha 

de cuidados no município. 
Ele conta que, além das ati-
vidades com as crianças, 
realizaram várias outras 
com pacientes em torno da 
prevenção da obesidade.

A equipe esteve em uma 
rádio local comentando so-
bre o tema, fizeram uma 
live no Facebook que teve 
uma boa interação com a 

população, em que pude-
ram esclarecer dúvidas e 
explicar algumas situações. 
Foi realizada a caminha em 
várias ruas principais para 
chamar a atenção da popula-
ção no combate e prevenção 
do sobrepeso e obesidade. 
Também aconteceu, na Praça 
da Rodoviária,vários aten-
dimento para as pessoas do 
município.

A linha de cuidados faz o 
atendimento durante o ano e 
conta com todos os profissio-
nais necessários. Também, 
esse  trabalho envolve a equi-
pe e estrutura da Secretaria 
de Saúde. “Estamos, cada vez 
mais, unindo mais forças, e 
agregando mais profissio-
nais para, realmente, con-
seguir efetivar esse trabalho 
de tratamento, que é uma 
condição que a pessoa se en-
contra, e pode ser revertida. 
Estamos organizando ações 
para prevenção, que cada 
vez se torna mais viável a 
gente prevenir do que depois 
fazer o tratamento”, observa 
Evaldo. 

Alunos de Rio Azul fizeram várias atividades em um dia sobre os temas de sobrepeso e obesidade
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ASSESSORIA CAMINHOS DO PARANÁ

A Caminhos do Paraná 
S/A comunica que encer-
rará todos os serviços de 
atendimento ao usuários 
às 23h59 do dia 31 de mar-
ço. Embora o contrato de 
concessão houvesse termi-
nado em 27 de novembro 
do ano passado, um acordo 
vigorou desde então, com 
a homologação da Justiça 
Federal, o que permitiu 
a continuidade das re-
moções com guinchos e 
ambulâncias em caso de 
acidentes e incidentes. 
Com o término do perío-

ESTRADAS

Caminhos do Paraná deve encerrar 
atendimentos no fim do mês
Embora o contrato 
de concessão 
houvesse terminado 
em 27 de novembro 
do ano passado, 
acordo permitiu a 
continuidade de 
algumas atividades 
até 31 de março deste 
ano

do acordado, cessarão os 
atendimentos.

Entre 28 de novembro 
de 2021 e 28 de fevereiro 
de 2022, mais de 1800 
atendimentos foram rea-
lizados nas rodovias prin-
cipais que compõem o 
chamado Lote 04 do Anel 
de Integração, que tota-
liza 405 km e abrange as 
rodovias BR-277 (entre São 

Luis do Purunã e Grarapu-
ava), BR-373 (Entre Ponta 
Grossa e Prudentópolis), 
BR-476 (Entre Araucária 
e Lapa) e PR-427 (Entre 
Porto Amazonas e Lapa). 
Mantida a tendência, esse 
número deve ultrapassar 
os 2.600 atendimentos 
quando forem totalizados 
os dados de março.

Destaque-se  que as 

operações realizadas pela 
concessionária incluem 

serviços de remoção pré-
-hospitalar, o que não será 
mantido no novo formato 
licitado pelo Governo do 
Estado bem como servi-
ço de inspeção a cada 2 
horas. Por esse motivo, 
os comandos das Polícias 
Rodoviárias (Federal e 
Estadual), das prefeituras 
e do Corpo de Bombeiros 
estão sendo informados 
para que possam viabilizar 
esses atendimentos pré-
-hospitalares a partir do 
dia 1º de abril.

A nossa reportagem 
entrou em contato com 
o DER/PR para esclareci-
mentos, mas, até o fecha-
mento desta edição, não 
recebeu retorno. 
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Concessionária da região tem acordo com o Estado até o dia 31 de março deste ano
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Atendimento à população aconteceu na Praça da Rodoviária
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AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS

O Ministério da Saúde 
divulgou o Informe Técnico 
com as datas e orientações 
para a 24ª Campanha Na-
cional de Vacinação contra a 
Influenza no Brasil. Segundo 
o Ministério, este ano a imu-
nização ocorrerá entre 4 de 
abril a 3 de junho, sendo 30 
de abril o dia D de mobilização 
social.

O governo federal deve 
distribuir cerca de 80 milhões 
de doses para os estados. 
No Paraná, a estimativa do 
Ministério da Saúde é que 
4.308.575 pessoas elencadas 
como grupos prioritários 
deverão ser vacinadas du-
rante a campanha. A meta é 
atingir pelo menos 90% deste 
público.

“O Paraná está em epi-
demia da Influenza H3N2 e 
já registrou 2 mil casos e 115 
mortes pela doença. Esta vaci-
na, já atualizada, vem em boa 
hora para que os paranaenses 
possam se proteger, princi-
palmente nessas estações 
mais frias onde aumenta o 
número de casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Gra-
ve”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

A vacina trivalente uti-
lizada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) é produzida 
pelo Instituto Butantan (SP) 
e todos os anos passa por atu-
alização para que a dose seja 
efetiva na proteção contra as 
novas cepas do vírus iden-

IMUNIZAÇÃO

Campanha nacional de vacinação 
contra a gripe começa em 4 abril
Segundo o Ministério 
da Saúde, este ano a 
imunização ocorrerá 
entre 4 de abril e 3 
de junho, sendo 30 
de abril o dia D de 
mobilização social. O 
governo federal deve 
distribuir cerca de 
80 milhões de doses 
para os estados

Caríssimos! 
Hoje, as pesso-

as se reúnem para fazer 
as orações que são muito 
importantes para o ser 
humano criar o hábito 
de orar. E devemos ser 
uma pessoa orante em 
todos os momentos de 
nossa vida, assim dizia e 
nos ensina São Francisco 
de Assis: VOCÊ DEVE SER 
UMA ORAÇÃO ANDANTE.  

A oração é um dom, 
uma graça e que deve ser 

PAZ E BEM
A ORAÇÃO FORTALECE NOSSA FÉ

       VANDERLEI KAWA OFS E ALACS

acolhida na humildade 
e na pobreza. A oração é 
uma relação de aliança 
estabele cida por  Deus 
no fundo de nosso ser, 
a  oração é  comunhão: 
a Santíssima Trindade.
Nesta relação, conforma o 
homem, imagem de Deus, 
à sua semelhança. A ora-
ção andante era Francisco 
de Assis, em tudo ele via 
Deus, nas maravilhas da 
natureza quando contem-
plava, no semblante de 

um ser humano, e assim 
devemos agir, mentalizar 
Deus em nosso ser. 

A oração mental é a 
escuta da Palavra de Deus, 
essa escuta é a obediência 
da fé, acolhida incondi-
cional do servo e adesão 
amorosa do Filho que se 
tornou Servo e  da sua 
humilde Serva. Devemos 
estar abertos para Deus, 
crie o hábito de acordar 
d e  m a n h ã  a g r a d e ç a  a 
Deus pela sua Vida e no 

decorrer do dia e da noite, 
acolha todos os homens 
e mulheres com espírito 
humilde e benevolente, 
como um dom do Senhor 
e imagem de Cristo.

Um homem de oração 
deve ter um coração sim-
ples, reto, puro, deve ser 
s e m p r e  t r a n s p a r e n t e , 
deve estar  sempre em 
sintonia com Deus. Sa-
bemos que nem sempre 
s e  p o d e  m e d i t a r ,  m a s 
sempre se pode estar em 

oração, independente-
m e n t e  d a s  c o n d i ç õ e s 
de saúde, trabalho ou 
afetividade. Uma lição 
para nós diante desta 
simples mensagem, que 
juntos apliquemo-nos a 
este exercício diário com 
perseverança, o que cer-
tamente nos fará fortes 
e felizes no seguimento 
de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, pobre, crucifica-
do e ressuscitado. Paz e 
Bem.

tificadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Nes-
ta campanha, a imunização 
protegerá contra os subtipos 
da Influenza A (H1N1 e H3N2) 
e um subtipo da Influenza B.

GRUPOS 
 A campanha prioriza os 

grupos com comorbidades 
com o objetivo de diminuir 
a sobrecarga nos sistemas 
de saúde e contribuir com a 
prevenção de possíveis novos 
surtos de doenças respirató-
rias causadas pelo vírus da 
Influenza. A vacinação dimi-
nui a carga do vírus, reduz os 
sintomas e também auxilia 
no diagnóstico diferencial 
para a Covid-19.

Este ano a vacinação acon-

tecerá em duas etapas. A 
primeira, no período de 4 de 
abril e 2 de maio, será direcio-
nada para idosos acima de 60 
anos e trabalhadores da saú-
de; a segunda, entre 3 de maio 
e 3 de junho, abrangerá os 
seguintes grupos: crianças de 
6 meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias), gestantes e puérperas, 
povos indígenas, professo-
res, comorbidades, pessoas 
com deficiência permanente, 
forças de segurança e salva-
mento e forças armadas, ca-
minhoneiros e trabalhadores 
de transporte coletivo rodovi-
ário de passageiros urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, funcionários do 

sistema prisional, adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos de 
idade sob medidas socioedu-
cativas e população privada 
de liberdade.

Pessoas que não fazem 
parte desses grupos podem 
tomar a vacina contra a gripe 
na instituição privada.

CORONAVÍRUS  
O Informe ressalta a im-

portância da vacinação con-
tra a Influenza em tempos 
de pandemia da Covid-19. 
Para o Ministério da Saúde, 
à medida que o percentual 
de pessoas vacinadas con-
tra a Covid-19 aumenta, há 
uma oportunidade para que 
ocorra um ressurgimento da 
circulação de outros vírus 

respiratórios, como é o caso 
da Influenza.

A vacina contra a gripe 
pode ser administrada na 
mesma ocasião de outras va-
cinas do Calendário Nacional 
de Imunização, incluindo a 
da Covid-19. A única exceção 
nestes casos é para crianças 
de 5 a 11 anos, que devem 
aguardar um período de 15 
dias entre as vacinas Covid e 
Influenza.

Ainda segundo o docu-
mento, crianças que com-
parecerem a uma Unidade 
Básica de Saúde e ainda não 
tiverem sido vacinadas con-
tra o novo coronavírus deve-
rão, preferencialmente, rece-
ber o imunizante Covid-19 e 
agendar a vacina Influenza, 
respeitando o intervalo mí-
nimo de 15 dias.

HISTÓRICO  
Em 2021, de modo geral, 

todas as unidades da Federa-
ção apresentaram uma baixa 
adesão dos grupos-alvos du-
rante a campanha da gripe, 
provavelmente relacionada 
com a aplicação simultânea 
da vacina contra a Covid-19. 
A média de cobertura nacio-
nal ficou em 72,8%, abaixo da 
meta mínima de 90%.

O  P a r a n á  a p l i c o u 
4.924.438 doses de vacina 
na campanha anterior. A 
população-alvo geral era de 
4.480.000 pessoas, e os gru-
pos específicos (utilizados 
para critérios de cobertura 
vacinal) entre crianças, tra-
balhadores da saúde, ges-
tantes, puérperas, indígenas 
e idosos era de 3.064.625 
pessoas. A cobertura vacinal 
do Estado fechou o ano em 
68,7%.

24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa no mês de abril
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AMANDA BORGES, COM ENTREVISTA DE 
NILTON PABIS

O Deputado Estadual e 
Presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP), 
Ademar Traiano, concedeu 
uma entrevista exclusiva à 
Folha de Irati, juntamente 
com Jorge Derbli, Prefeito 
do município. Na ocasião, 
ele anunciou a assinatura 
de diversos convênios que 
proverão recursos para Irati, 
como a realização de obras 
no Centro de Exposições e a 
revitalização do bairro central 
da cidade. Traiano também 
contou como tem sido seu 
mandato na ALEP e detalhes 

DURADOURO

Deputado Traiano assina convênio para 
obras no Centro de Exposições de Irati
Em entrevista à 
Folha de Irati, com 
a participação 
do Prefeito Jorge 
Derbli, o presidente 
da ALEP contou 
que pretende 
estreitar os laços 
com o município

O Deputado Traiano pretende estreitar os laços com Irati, e já está viabilizando milhões em recursos
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“Estou chegando aqui e primeiro 
mostrando serviço, para depois poder 
contar com o apoio da nossa gente” 

ADEMAR TRAIANO

a respeito da troca de partido. 
“Estou chegando aqui e 

primeiro mostrando serviço, 
para depois poder contar 
com o apoio da nossa gente 
e com a parte política da ad-
ministração municipal”, foi a 
resposta de Traiano quando 
questionado a respeito de sua 
relação com o município de 
Irati. Apesar dos laços serem 
recentes, o Prefeito Jorge 
Derbli conta que eles já têm 
sido traduzidos em benefícios 
para os Iratienses.

Durante a entrevista, o De-
putado conta que já disponi-
bilizou recursos para diversas 
intervenções na cidade. Entre 
elas, ocorrerá a construção de 
uma estrutura pré-moldada 
de 4.500 m², para o Centro 
de Exposições, cujo convênio 
foi firmado em um evento na 
sexta-feira (18). Além disso, 
já estão previstos o envio de 
valores para compra de dois 
kits de bovinocultura, um 
caminhão de lixo e investi-
mentos na Cidade do Idoso

Ainda, outro projeto im-
portantíssimo será desenvol-
vido com o apoio e trabalho 
de Traiano: a revitalização do 
Centro da Cidade. De acordo 
com o Prefeito Jorge Derbli, a 
cidade só tem a ganhar com a 
obra, já que irá proporcionar 
aos Iratienses um ambiente 
mais confortável quando 
frequentarem o centro o que, 
consequentemente, movi-
mentará o comércio. 

Para as obras, estão previs-
tas, inicialmente, a drenagem 

das ruas, para minimizar 
os problemas relacionados 
aos alagamentos periódi-
cos no centro, que ocorrerá 
com recursos da Prefeitura. 
Na sequência, com os R$ 
3 milhões viabilizados por 
Traiano, deverão ocorrer a 
revisãoda iluminação pública 
dos espaços, a reforma de cal-
çadas, instalação de bancos, 
construção de um mini cal-
çadão, floreiras, entre outros 
detalhes do projeto. “Vai dar 
uma nova cara, mais bonita, 
para o público que frequenta 

o centro da cidade”, afirma 
Derbli.

IRATI
As relações entre Irati e o 

Deputado são recentes e, de 
acordo com o Prefeito Jorge, é 
a única questão relacionada a 
Traiano que ele lamenta. Der-
bli diz que a rapidez na dispo-
nibilização de recursos do de-
putado  é extrema. O prefeito 
conta que, em conversa com 
outros gestores que já tinham 
o apoio do Deputado, percebia 
a dedicação dele aos municí-
pios que apadrinha. “A gente 

via o potencial de articulação 
que o deputado Traiano tem 
em Curitiba para conseguir 
esse recurso. E agora a gente 
realmente fez uma sintonia 
perfeita”.

“Em pouco tempo, fo-
ram disponibilizados quase 
R$8 milhões, a fundo perdi-
do, isso é muito importante, 
nós não precisaremos pagar 
esse recurso, é dinheiro do 
Governo do Estado injetado 
no município”. No mesmo 
sentido, Traiano reforça que 
“a administração municipal 
não vai precisar devolver um 
centavo para o tesouro do 
Estado”.

PARANÁ
Com relação a sua visão 

sobre o estado, Traiano afir-
ma que considera o Paraná 
um “Brasil a parte”. Nesse 
sentido, de acordo com ele 
os eixos econômicos esta-
duais estão sendo guiados 
corretamente. Parte desse 
desenvolvimento decor-
re dos investimentos no 
agronegócio que, conforme 
o Deputado, é um ramo 
inquestionavelmente bem 
sucedido e promissor no 
estado, especialmente pelo 
cultivo de grãos. “Temos 
uma economia sólida, fi-
zemos o dever de casa”, 
conclui.

ASSEMBLEIA
Com relação a seu manda-

to como Presidente da ALEP, 
Traiano diz que tem realiza-
do uma gestão histórica. De 
acordo com ele, anualmente, 
a Assembleia tem devolvido 
cerca de R$ 300 milhões aos 
cofres públicos, fruto da eco-
nomia dos parlamentares e 
da boa administração. “Isso 
é um fato raro, nunca acon-
teceu na história do Paraná, 
pelo menos de dez anos para 
cá vem acontecendo, e eu 
acho que é um exemplo, ne-
nhuma Assembleia do Brasil, 
e eu converso com pratica-
mente todos os presidentes, 
faz isso, a única é a do Paraná, 
que devolve recursos para o 
tesouro do estado”.

Como presidente da ALEP, 
Traiano diz que o ponto alto 
de sua gestão vem sendo a 

boa administração do dinhei-
ro público. De acordo com 
ele, os valores economiza-
dos pela assembleia podem 
ter destinos completamente 
diversos e que com certeza 
trarão benefícios palpáveis 
a população, especialmente 
em tempos de crise como os 
atuais. 

“Esse valor é diluído na 
educação, saúde, segurança 
pública, para a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
que cuida das cidades, Agri-
cultura, tem recurso em todas 
as áreas. Eu quero crer que 
isso também, neste momen-
to de crise, principalmente 
na pandemia, nós estamos 
aquecendo a economia com 
esses recursos que chegam 
nos municípios”, finaliza.
MUDANÇA DE PARTIDO

O deputado contou que 
pretende deixar o Partido 
Social Democrata Brasileiro 
(PSDB), e se filiar ao Partido 
Social Democrático (PSD) em 
breve. Parte importante da 
história política de Traiano foi 
construída no PSDB, mas ele 
se despede, migrando para o 
mesmo partido do Governa-
dor Ratinho Junior.

“Eu assumi um compro-
misso com o Governador Ra-
tinho, eu assumi a campanha 
do Governador, fui uma dissi-
dência do PSDB, um ano antes 
das eleições. E eu acreditei 
no projeto do Governador e, 
correndo todos os riscos, eu 
defini por apoia-lo”, conclui 
o Deputado.
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Governo investe mais de R$ 450 milhões em obras urbanas nos municípios do Paraná

AEN

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior assinou nesta 
terça-feira (22) a liberação de 
mais de R$ 450 milhões para 
a execução de obras em 284 
municípios do Paraná. Com 
a contrapartida de alguns 
contratos pelas administra-
ções municipais, o valor total 
alcança R$ 483 milhões.

No total, serão 620 ações 
diferentes para beneficiar a 
população de todas as regiões 
do Estado. Dentre elas, 533 
realizadas a fundo perdido, 
no valor de R$ 319.967.431,96, 
por meio de transferência 
voluntária da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas (Sedu), ou 
seja, os valores não precisarão 
ser devolvidos aos cofres do 
Estado.

As outras 87, totalizando 
R$ 163.389.097,53, serão ga-
rantidas com verbas do Sis-
tema de Financiamento aos 
Municípios (SFM), organizado 
pela Fomento Paraná e o Para-
nacidade. Todos os contratos 
tiveram aprovação neste co-
meço de ano e os recursos já 
foram repassados. Os demais 
municípios foram contem-
plados com investimentos ao 
longo dos últimos três anos, 
totalizando atendimento nas 
399 cidades.

Os valores serão emprega-
dos na construção de creches, 
Centros de Saúde Especia-
lizado, praças, quadras de 
esportes, calçadas, Centros de 
Desenvolvimento Econômico, 
barracões industriais, escolas 
municipais, complexos espor-
tivos, Centros de Referência de 
Ação Social (CRAS), Centros 
de Convivência, terminais ro-
doviários, terminais de trans-
porte urbano e campos de 
futebol, além de pavimentação 
de centenas de ruas e avenidas 
e a implantação de iluminação 
pública e ciclovias.

O governador destacou que 
os investimentos estão dentro 
da Agenda 2030, de olho nos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), e reforçam 
o compromisso do Paraná com 

RECURSOS

Governo investe mais de R$ 450 mi em 
obras urbanas nos municípios do Paraná
Dentre as ações, 
533 serão realizadas 
com recursos de 
fundo perdido, 
por meio da 
Secretaria do 
Desenvolvimento 
Urbano e de Obras 
Públicas (Sedu), e 
as outras 87 serão 
garantidas com 
verbas do Sistema 
de Financiamento 
aos Municípios 
(SFM)

o crescimento organizado das 
cidades. Ele também ressaltou 
que o investimento é fruto de 
uma política municipalista e 
que envolve a valorização das 
potências regionais.

“Hoje é um dia muito im-
portante para o Paraná. Es-
tamos transformando em 
realidade um projeto am-
bicioso e que está dentro do 
planejamento estratégico do 
Estado, que é de executar in-
vestimentos perto da casa dos 
paranaenses. Serão obras e 
aquisições para as áreas da 
saúde, educação, ação social 
e, principalmente, para impul-
sionar a economia dos municí-
pios”, destacou Ratinho Junior.

“É o primeiro grande in-
vestimento da Sedu neste 
ano, voltado para a melhoria 
da qualidade de vida dos para-
naenses. É um dinheiro muito 
bem empregado, tanto para a 
compra de novos equipamen-
tos e veículos para áreas como 
transporte e agricultura, como 
para a pavimentação de ruas 
e a construção de calçadas e 
ciclovias em todas as regiões, 
além de outras ações impor-
tantes. É um grande avanço 
para os municípios”, comple-
mentou o secretário do Desen-
volvimento Urbano e de Obras 
Públicas, Augustinho Zucchi.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO 

 Os recursos serão destina-
dos para a construção de pra-
ças (cerca de R$ 6 milhões) em 
Anahy, Alto Piquiri, Conten-
da, Cianorte, Floraí, Honório 
Serpa, Clevelândia, Icaraíma, 
Nova Esperança, Nova Santa 
Bárbara, Paranaguá, São João 
e Leópolis; um Paço Municipal 
em Cascavel (R$ 1 milhão); um 
Parque Municipal em Anahy 
(R$ 212 mil); um Cemitério em 
Iracema do Oeste; e capelas 
mortuárias em Anahy, Mari-
lândia do Sul, Esperança Nova, 
Santo Antônio do Sudoeste, 
Ventania, Japurá e Ventania 
(R$ 3,6 milhões).

Também será instalada 

iluminação pública em Farol, 
Juranda, São Manoel do Para-
ná, Cafezal do Sul, Campina 
do Simão, Honório Serpa, 
Marumbi, Nova Olímpia, São 
Jorge do Patrocínio e Tupãssi 
(R$ 6,1 milhões); e um Siste-
ma Solar Fotovoltaico em São 
Manoel do Paraná (R$ 400 mil).

ESPORTE – Serão implan-
tadas 30 unidades do Meu 
Campinho em Alto Piquiri, 
Anahy, Barra do Jacaré, Cam-
bará, Campo Bonito, Campo 
Mourão, Capitão Leônidas 
Marques, Pinhais, Renascença, 
São João, União da Vitória, Cle-
velândia, Contenda, Coronel 
Vivida, Flórida, Foz do Iguaçu, 
Guapirama, Inácio Martins, 
Jesuítas, Manfrinópolis e Ma-
noel Ribas (R$ 8,1 milhões). 
Algumas cidades receberão 
mais de um equipamento.

O programa Meu Cam-
pinho tem como objetivo a 
construção de campos de fu-
tebol com grama sintética em 
todas as regiões do Estado, 
com uma estrutura completa 
que envolve playground com 
piso emborrachado, ilumi-
nação em LED, bicicletário, 
floreiras, bancos de repouso 
e lixeiras. Os espaços podem 
ser usados gratuitamente pela 
comunidade nos dias úteis e 

aos finais de semana.Também 
serão construídas quadras de 
esportes em Borrazópolis e 
Cascavel; entre outras

EDUCAÇÃO 
Nesta área, os valores serão 

empregados na construção de 
creches em Araucária, Rebou-
ças e Tibagi (R$ 10 milhões); 
de escolas municipais, sendo 
duas em Iguaraçu, e uma em 
cada um dos municípios de 
Mallet, Palmital e Tupãssi (R$ 
7,2 milhões); além da constru-
ção de uma Unidade de Apoio 
Escolar em Ourizona. O mon-
tante também contemplará 
a aquisição de equipamento 
e mobília para escolas em 
Loanda.
SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 

A liberação de recursos in-
clui a construção de um Centro 
de Saúde Especializado em 
Bom Sucesso; Centros de Re-
ferência de Ação Social (CRAS) 
em Perobal e Sengés (R$ 1,3 
milhão); e Centros de Con-
vivência em Pérola D’Oeste, 
Rebouças, Santo Antônio do 
Sudoeste e Iracema do Oeste.
ESTÍMULO ECONÔMICO

 Pensando em impulsionar 
o desenvolvimento econômico 
com a atração de indústrias, o 
que potencializa a diversifica-
ção do PIB, serão construídos 

Centros de Desenvolvimento 
Econômico em Anahy, Iná-
cio Martins e Ivaí (R$ 6,9 mi-
lhões); barracões industriais 
em Clevelândia, Espigão Alto 
do Iguaçu, Santa Izabel do 
Oeste, Sengés e Teixeira So-
ares (R$ 9,1 milhões); além 
da consolidação de uma área 
industrial em Jacarezinho (R$ 
3,5 milhões) e aquisição de ter-
renos para a área industrial de 
Rolândia (R$ 3,8 milhões)

AQUISIÇÕES 
 Além de construções, os 

recursos serão destinados para 
a compra de equipamentos e 
mobília para parques infantis 
em Capitão Leônidas Marques, 
Itaúna do Sul, Marechal Cândi-
do Rondon e São Manoel do Pa-
raná, e também para parques e 
praças em Santa Amélia. Serão 
adquiridos, ainda, hardwares 
para sistemas em Cascavel e 
Paula Freitas; itens de infor-
mática para União da Vitória; 
e equipamentos agrícolas para 
Cruzeiro do Oeste e Janiópolis.

PAVIMENTAÇÃO 
 O montante contempla 

a construção de calçadas (R$ 
6,9 milhões) em Anahy, Ân-
gulo, Arapongas, Campina 
Grande do Sul, Irati e Rancho 
Alegre d’Oeste; Ramilândia, 
Rebouças, Rio Azul, Salgado 
Filho, Salto do Itararé, Salto do 
Lontra, Santa Cruz do Monte 
Castelo, Santa Isabel do Ivaí, 
Santa Isabel do Oeste, entre 
outras.

TRANSPORTE 
O  a n ú n c i o  t a m b é m 

abrange a construção de 
um Terminal Rodoviário 
Intermunicipal em Santo 
Antônio do Sudoeste (R$ 
1,4 milhão); um Terminal 
Rodoviário Urbano em As-
saí (R$ 350 mil); e terminais 
de transporte urbano em 
Cascavel e Corbélia (R$ 4,4 
milhões).

Nesse setor de trans-
porte, os recursos também 
serão destinados à aquisi-
ção de veículos, máquinas 
e equipamentos rodoviários 
a centenas de municípios, 
entre eles Adrianópolis, 
Agudos do Sul, Almirante 
Tamandaré, Altamira do Pa-
raná, Prudentópolis, Mallet, 
entre outras.

G
er

al
do

 B
ub

ni
ak

/A
EN

O Governador Ratinho Junior destacou que os investimentos estão dentro da Agenda 2030
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