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O ELEITOR É UMA CAIXA-PRETA
Quem é o eleitor brasileiro? Eis a pergunta sobre a qual, a esta 

altura, estão debruçados candidatos e assessores. O que os leva 
à decisão de voto? Quais são os fatores que balizam o processo 
decisório? Tentemos mostrar nuances.

Cerca de 150 Milhões de eleitores brasileiros deverão ser envol-
vidos pela “feitiçaria” que a publicização política haverá de cons-
truir, nos próximos meses. Como podemos evitar a embrulhada 
engendrada pela atmosfera criada pela propaganda eleitoral, já 
em pleno curso, com as inserções partidárias? Primeiro, é opor-
tuno identificar a simulação usada por candidatos, que querem 
aparecer mascarados, sem sua identidade.

Ora, “nenhum homem, por maior esforço que faça, pode 
acrescentar um palmo à sua altura”, diz a Bíblia, e alterar o peque-
no modelo que é o corpo humano. Mesmo usando a engenharia 
de artimanhas do marketing. Há, de fato, cerca de 30 milhões de 
brasileiros que vivem em estado deplorável. O país mostra sinais 
de anomia e degeneração de valores. Mas tem uma base sobre a 
qual se pode navegar com segurança. Usar o acervo de mazelas, 
sob o artifício de emoções falsas, costuradas na colcha de diagnós-
ticos por demais conhecidos, sem apontar caminhos e soluções 
para os avanços, é querer instrumentalizar a catarse coletiva.  

Candidato não é sabonete. O eleitor quer um candidato hones-
to e com experiência administrativa, mas banhado pelo conceito 
da assepsia, da higienização política. O ideário da inovação e da 
renovação ganha espaço em meio a nomes carimbados do quadro 
nacional. Também quer votar em pessoas que passem a ideia de 
bons controladores do orçamento municipal. Nesse aspecto, as 
candidatas levam vantagem - a mulher sempre controla o orça-
mento doméstico e transmite maior confiança. Chega ao fim o 
“candidato sabonete”, apresentado como um verdadeiro produto 
para o consumo de massa, cuja imagem era construída por meio 
da cosmética publicitária.

Outra questão é sobre as redes sociais. A influência da Internet 
será maior do que nas eleições passadas, mas ela não constitui, 
ainda, um veículo fundamental. Nada substitui o contato pessoal 
do candidato com seu eleitorado. Diante da crise social, da des-
confiança e da descrença, as pessoas sentem necessidade de ver 
seus candidatos de perto. Os políticos devem sair às ruas e andar 
pelas casas e pelos bairros. Mais importante do que os grandes 
comícios serão os pequenos encontros, como cafés da manhã, 
visitas, mutirões e carreatas.

A esperteza, a dramatização, os recursos artificiais, a hipocri-
sia e a insinceridade têm sido a tônica da cultura política. Mais 
uma questão: “o que faz um eleitor preferir um candidato a ou-
tro?” Não há uma resposta fechada para a questão. Dependendo 
do candidato e da região, certos fatores pesam mais que outros. O 
primeiro apelo é o do bolso. Relaciona-se à luta pela sobrevivência 
e à necessidade de se garantir o alimento. Esse é um dos impulsos 
básicos do ser humano, que age principalmente em épocas de 
contenção, crise e desemprego.

Tenho escrito bastante sobre o uso de instintos em campanhas 
eleitorais, com destaque para o instinto nutritivo. Até formei uma 
hipótese que tenho usado para explicar o processo de decisão de 
voto. Que parte do cinturão econômico é ciclicamente usado por 
governos para afrouxar ou apertar a barriga do eleitor. O “xis” da 
questão resume-se na equação BO+BA+CO+CA: bolso (BO) cheio 
enche a geladeira, satisfaz a barriga (BA), emociona o coração 
(CO) e induz a cabeça (CA) dos bem alimentados a recompensar 
os patrocinadores do pão sobre a mesa. E o troco, a recompensa? 
O voto na urna. A recíproca é verdadeira. Bolso vazio é reviravolta 
eleitoral.

Quaisquer propostas para garantir o sustento de pessoas 
e famílias, quando feitas de maneira crível e objetiva, laçam o 
interesse das pessoas. Um bom emprego ou a perspectiva de 
melhorar de vida simbolizam o eixo desse discurso. Outro fator 
de interesse liga-se à região, ao município, ao bairro, à rua. Trata-
-se do fator proximidade, que, nos últimos tempos, tem desper-
tado a intenção dos eleitores. O voto está ficando distritalizado, 
regionalizado.

Mais um elemento emerge com importância: a proximidade 
psicológica entre eleitor e candidato. Trata-se, no caso, do conhe-
cimento que o eleitor tem do candidato, aí incluídos os contatos, 
a aproximação, a tradição familiar, o grau de intimidade. É como 
o eleitor estivesse votando em alguém da família.

Por último, a onda das circunstâncias. Os bons candidatos 
sempre recebem uma ajudazinha do clima psicológico dos mo-
mentos, formado pelos ventos que sopram a seu favor, e que o 
projetam como a pessoa que melhor cristaliza os sentimentos 
gerais.
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Na terça-feira (19), a Santa Casa de Irati 
suspendeu as consultas e cirurgias eletivas, 
uma ação dentro da campanha “Chega de 
Silêncio” para expor a real situação que o 
hospital passa em relação às finanças, pois 
está com déficit alto mensal.  A principal 
reivindicação do movimento é o reajuste nos 
valores da tabela do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que está parado desde 2013.

O ato foi um movimento único e teve 
como objetivo a conscientização da popu-
lação que utiliza o atendimento eletivo da 
Santa Casa, para ver a falta que fazem esses 
procedimentos e a importância que eles têm.  
Imagine passar mal e não ter o atendimento 
necessário porque não tem condições de 
arcar com os valores, isso seria um grande 
problema para a região e estado. 

De acordo com as dados apresentados 
pelo Hospital, as receitas operacionais da 
Santa Casa de Irati, hoje, giram em torno de 
R$ 2.130.000,00, mensais, enquanto as des-
pesas chegam a R$ 2.620.000,00, em média, 
por mês, resultando em um prejuízo mensal 
de cerca de R$ 460 mil. 

Outra preocupação é em relação ao novo 
piso salarial para a enfermagem, que trami-
ta no Congresso, também o Sindicato pede 
15% de reajuste. Se aprovadas essas leis nós 
próximos dias os prejuízos mensais passarão 
de R$ 1,8 milhão, mensal, o que dificultará 
os atendimentos eletivos dentro do hospital 
de Irati. O hospital quer dar esse aumento, 
mas neste momento será inviável devido 
aos recursos que recebe do governo federal 
e estadual, por isso precisa do reajuste nos 
valores. Ainda, a alta dos medicamentos em 

11%, crise hídrica de energia e a guerra na 
Ucrânia que afetou vários setores, também 
pesam no orçamento do hospital. 

Todos os municípios da região utilizam os 
serviços da Santa Casa, mas somente Irati tem 
convênio, no valor de R$ 100 mil, porém para 
mais um mês. Em uma reunião realizada na 
Amcespar na semana passada, o provedor Dr. 
Ladislao Obrzut Neto e o diretor administrati-
vo Sidnei Barankievcz expuseram a situação e 
os gestores se comprometeram em conversar 
com os deputados da base para que isso seja 
levado até os governos, o que deve acontecer 
na próxima semana na Marcha dos Prefeitos, 
em Brasília. 

A continuidade dos serviços eletivos na 
Santa Casa de Irati é necessária, pois a popu-
lação precisa de uma saúde de qualidade, e os 
valores repassados devem ser de acordo com o 
atendimento. Na pandemia vimos a quantida-
de de pessoas salvas pela Santa Casa, que está 
há mais de 70 anos cuidando da comunidade. 
É preciso que as autoridades e comunidade 
olhem isso e revejam as condutas para que 
o hospital receba um valor adequado, pelo 
menos, tenha reajuste junto com a inflação. 

É um momento de união de prefeitos, 
comunidade, Secretaria de Saúde (Sesa), 
Hospitais entre outras entidades para que 
levem essa pauta a diante e consigam salvar 
a Santa Casa. Só quem precisa de um serviço 
público de saúde sabe a dificuldade que é en-
contrar hospitais bons, e o de Irati é um deles. 
Esperamos que os prefeitos voltem de Brasília 
com boa notícias e que os demais governos se 
sensibilizem com este apelo que os hospitais 
fazem, que servirão para salvar muitas vidas. 



Irati, 22 de Abril de 2022 CONFIDENCIAL 3FOLHA Confi ra mais em www.folhadeirati.com.br

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

   "5"
Número de secretá-

rios que serão nomea-
dos por Derbli

"Quem respeita 
o governador e 
não respeita a 
faxineira não 
é um líder, 
e sim um 
interesseiro"

LEANDRO KARNAL

Dia 1º
Será no dia 1º de maio que o prefeito Jorge Derbli vai empossar os novos secretários 

da sua administração: Samanta Regina dos Santos Ferreira, na Cultura e Turismo; Lee 
Jefferson, na Segurança Pública; Nato Kffuri, na Saúde; e Robertinho Sequinel, na Habi-
tação. Esta semana ele defi niu o nome do médico veterinário Wagner Leandro Cordeiro 
Beida, para assumir a pasta recém criada do Bem-Estar Animal. Wagner terá a tarefa de 
iniciar uma Secretaria do zero. Mas competência tem de sobra. Ainda em aberto está a 
Secretaria de Comunicação, mas Derbli afi rma que não tem pressa pra resolver. 

Alerta aos 
Navegantes

Mas nem tudo são louros 
dentro do Passo Municipal de 
Irati. O prefeito Jorge apre-
senta descontentamento 
com alguns fatos e recomen-
da alerta aos navegantes. 
Derbli promete mais mu-
danças para aqueles que não 
estiverem alinhados com seu 
pensamento. Ele até atrasou 
a mudança dos secretários 
que, inicialmente, seria dia 
1º de abril. Tardou, mas ocor-
rerá em 1º de maio. Mostran-
do que prometeu e cumpriu. 

O Hospital Como 
Bandeira

O prefeito Jorge Derbli é 
um dos vários prefeitos que 
vão a Brasília na Marcha dos 
Prefeitos. Mas ele está indo 
com um propósito específi -
co: defender a atualização da 
Tabela SUS, que dá origem 
ao faturamento dos hospi-
tais públicos, a exemplo de 
Irati. Derbli ressalta que não 
adianta remediar e fi car aju-
dando a Santa Casa passar as 
difi culdades se não corrigir o 
real problema.  

Na Região
O ex-deputado, ex-pre-

feito de Guarapuava e pré-
-candidato ao Governo do 
Paraná pelo PSDB, Cesar 
Silvestri Filho (Cesinha Sil-
vestri), visitou as bases na 
região de Irati entre esta 
terça (19) e quarta (20). Em 
Rio Azul, Rebouças, Irati, 
Fernandes Pinheiro, Teixeira 
Soares e Imbituva, visitou li-
deranças e capitaneou apoio 
para sua pré-candidatura. Na 
reunião com o PSDB de Irati, 
esteve com os vereadores 
Nato, Vilson Karas e Ronal-
dão, que é pré-candidato à 
deputado. Em Rebouças, foi 
recepcionado pelo vereador e 
ex-prefeito Claudemir Hertel 
e pelo ex-prefeito Bepe Mas-
soqueto. 

 Discurso duro
Na bagagem, Cesinha 

traz um discurso duro con-
tra o governo Ratinho Ju-
nior. Durante as entrevistas 
concedidas e também nas 
conversas entre lideranças, 
procura mostra o que, na 
sua concepção,está errado 
no governo atual e onde o 
Paraná precisa melhorar. 
Usa muito a administração 
que fez em Guarapuava e 
suas conquistas. 

Barreira Geográfi ca

Mesmo com índices bai-
xos nas pesquisas, o pré- 
candidato aponta que seus 
números tímidos, são devi-
do ao estado ainda não lhe 
conhecer. É um candidato 
do interior e que preci-
sa levar o seu nome para 
todo o estado, passando 
por barreiras geográfi cas. 
Mas já está crescendo bem 
nas pesquisas recentes e 
promete incomodar. Sua 
meta é chegar ao segundo 
turno e, para isso, precisa 
passar Requião, o dono de 
um discurso esquerdista e 
ultrapassado. Parece que 
as estratégias palacianas 
já chamaram o PSDB para 
uma conversa, mas infru-
tífera. 

Aumento
A Câmara de Vereadores 

de Irati aprovou, além do 
reajuste infl acionário, tam-
bém o mesmo índice para 
vereadores e funcionários da 
casa. O placar foi de 9 a 1. E 
sabem quem votou contra...
sim! Ele: Alcides, o “Batati-
nha”. Inicialmente até dá 
pra pensar que seria um voto 
de identidade, mas quando 
percebemos que seus aliados 
de oposição, vereadora Tere 
e vereador Nego Jacumasso, 
não lhe acompanharam, 
podemos entender que seu 
voto foi só pra posar de “mo-
cinho” para seus eleitores. 
Ou será que ele vai doar os 
10,1% a mais que vai receber 
como os outros vereadores? 
Porque, mesmo votando, 
contrário vai receber igual.

Entregando 
O deputado Hussein Bakri, 

na quinta (14), esteve em Irati 
e Rio Azul realizando entregas 
de equipamentos e anuncian-
do obras. Ao prefeito Jorge, 
entregou a autorização pra 
licitar uma ponte entre o bair-
ro DER e o Jardim Planalto, e 
mais um trecho de asfalto. 
Depois, acompanhado de 
Emiliano Gomes e do verea-
dor Batatinha, foi até o bairro 
ver onde será executada a 
obra. 

Em Brasília 
O prefeito Leandro Ja-

sinski também vai a Bra-
sília na próxima semana. 
Acompanhado dos verea-
dores Marinho e Sebastião, 
Leandro pretende, além 
de participar da agenda 
elaborada pela Marcha dos 
Prefeitos, alinhar alguns 
recursos para o município 
junto dos deputados que 
representam a cidade.

soqueto. 

Comemorando
A prefeita Cleonice 

Schuck, presidente do CIS 
– Amcespar comemorou a 
integração ao CONDER, do 
município de São Mateus 
do Sul. Segundo ela, foi 
um trabalho muito forte 
realizado. O próximo passo 
é integrar São Mateus ao 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (CIS). Segundo 
Cleonice, as tratativas, jun-
to da prefeita Fernanda 
Sardanha, já estão adianta-
das. Cleonice ainda comen-
ta que os municípios de An-
tônio Olinto e Ivaí também 
avaliam a sua entrada nos 
dois consórcios.

Época das 
Grandes Festas 

Imbituva vai abrir a 
temporada dos grandes 
shows. Para o aniversário 
do município, duas gran-
des atrações pretendem 
atrair o público para o 
Parque Ambiental. No dia 
30 de abril será a banda 
Interprace, no dia 1º será 
o show de Tche Garotos, 
e fecha a agenda com 
Fernando e Sorocaba, no 
dia 2. Segundo o prefeito 
Celso, devido a Covid-19, 
não se pôde comemorar 
os 150 anos do município, 
por isso trazer grandes 
shows neste momento. O 
vice, Zaqueu Bobato, fala 
que “todos passamos por 
momentos difíceis, então 
é preciso celebrar a vida”.  
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Na ilustração, Samanta, Robertinho, Lee Jefferson, Nato Kffuri e Wagner Leandro Beida
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DANIELA VALENGA

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
sancionou, no dia 1º de abril, a 
Lei nº 787/222, que atua como 
uma política de incentivo ao 
desenvolvimento econômico, 
industrial e social do muni-
cípio. O objetivo é motivar 
empresas a se instalarem em 
Fernandes Pinheiro e, a partir 
disso, gerar mais empregos 
para os moradores e incre-
mentar a geração de impostos 
ao município.  

“Estamos buscando al-
ternativas para que o desen-
volvimento de geração de 
empregos aconteça conforme 
a nossa realidade de deman-
da”, coloca a prefeita Cleonice 
Schuck. Entre os incentivos 
que poderão ser concedidos 
às empresas a partir da nova 
lei estão a isenção de tributos 
municipais, como ITBI e IPTU, 

FERNANDES PINHEIRO 

Prefeitura sanciona lei que concede 
incentivos à instalação de empresas 
Nova legislação 
já está em vigor e 
incentiva a geração 
de empregos no 
município 

e isenção de taxas relativas à 
aprovação de projeto.

Também, poderá haver 
a licença de localização, vis-
toria, fiscalização e coleta de 
lixo, execução de serviços de 
aterro e terraplanagem, além 
da concessão de direito real 
de uso de imóvel, ou seja, um 
contrato pelo qual a adminis-
tração municipal possibilita o 

uso remunerado ou gratuito 
de terreno público a uma em-
presa para que  seja utilizado 
em fins específico.

“O intuito da lei é trazer 
atrativos e incentivos para 
fomentar o desenvolvimen-
to econômico de Fernandes 
Pinheiro, atrair empresas e 
indústrias, visando a geração 
de emprego e renda para a 

população”, explica Priscila 

Pires Meira, secretaria de Ad-
ministração.

A Secretaria aponta que 
a lei também conta com o 
incentivo de parcerias com 
empresas de ensino, a fim de 
qualificar e capacitar os pro-
fissionais. Poderão ser ofer-
tados cursos de qualificação 
profissional de acordo com 
as necessidades das empre-
sas. “Buscamos a formação 
técnica dos cidadãos para 
que estejam aptos às vagas 
que serão oferecidas pelos 
diversos setores de trabalho e 
produção”, ressalta a prefeita 
Cleonice.  

“Acreditamos que essa lei 
é uma ferramenta que sem 
dúvidas trará mais ofertas de 
emprego à população, além 
de incrementar na geração 
de impostos ao município”, 
destaca Priscila.

A nova Lei nº787/222 foi sancionada pela prefeita Cleonice Schuck no início de abril

“O intuito da lei é trazer atrativos e 
incentivos para fomentar o desenvolvim-
ento econômico de Fernandes Pinheiro, 
atrair empresas e indústrias, visando a 
geração de emprego e renda para a popu-
lação”

PRISCILA PIRES MEIRA, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

AEN

Além dos sorteios mensais, 
o Nota Paraná, programa 
vinculado à Secretaria da 
Fazenda, também devolve 
valores em créditos para os 
contribuintes cadastrados. 
Aproximadamente 1,4 milhão 
de consumidores possuem 
saldo disponível para saque, 
com valor igual ou acima de 
R$ 25, e podem transferir os 
seus créditos para uma conta 
bancária. Esse é o valor míni-
mo estipulado para realizar 
a operação de transferência 
para o banco. 

No saldo pelo app e no 
site do programa é possível 
conferir os valores acumu-
lados disponíveis e realizar 
a transferência para a conta 
cadastrada. Ao todo, mais de 
R$ 171 milhões podem ser 
sacados pelos consumidores 
– alguns têm valores acima de 

DINHEIRO

1,4 mi de consumidores podem 
transferir créditos do Nota Paraná
No saldo pelo 
app e no site do 
programa é possível 
conferir os valores 
acumulados 
disponíveis 
e realizar a 
transferência 

R$ 2.000,00. 
Os créditos do Nota Paraná 

podem ser depositados em 
contas do titular de qualquer 
banco do Sistema Financeiro 
Nacional, desde que não seja 
Bolsa Família, Cartão Cidadão, 
Conta Fácil, Conta Benefício e 
Conta Salário.

O programa devolve ao 
consumidor parte do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) de 

acordo com o faturamento 
das empresas, sendo 15% para 
pequenas e 5% para grandes. É 
com este imposto que o Nota 
Paraná realiza os cálculos 
para determinar o valor a ser 
restituído aos paranaenses.

Apenas neste ano, R$ 112,7 
milhões em créditos foram 
devolvidos aos paranaenses. 
Para conseguir um volume 
maior de créditos os contri-
buintes devem sempre pedir 

o CPF na nota fiscal durante 
as compras e, assim que al-

cançar o valor mínimo, fazer o 
resgate. É importante realizar 
a conferência de valores no 
saldo e não perder o prazo 
máximo de 12 meses.

CRÉDITOS 
 O cálculo do crédito de 

cada nota fiscal é feito sempre 
no terceiro mês após a com-
pra. Por exemplo, as compras 
efetuadas em abril/2022 se-
rão calculadas em julho/2022, 
e assim sucessivamente. Esse 
é o prazo para que as infor-
mações necessárias para o 
cálculo dos créditos cheguem 
à Secretaria da Fazenda.

Para acumular créditos 
basta pedir ao estabelecimen-
to comercial que registre o 
CPF ou CNPJ no documento 
fiscal. Após a liberação pela 
Secretaria de Fazenda, o con-
sumidor poderá selecionar 
uma das opções de utilização 
dos créditos disponíveis no 
sistema. Mas, para resgatá-
-los, é necessário o cadas-
tramento no portal do Nota 
Paraná.

No saldo pelo app e no site do programa é possível conferir e realizar a transferência para a sua conta
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TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

COMPRA DIRETA. 
Apoio para a 
agricultura familiar 
e alimento para 
quem precisa.

O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, além 

de comprar as produções de milhares de agricultores e usá-las 

nos projetos sociais pelo Paraná, também possui diversos outros 

programas para melhorar a vida dos paranaenses que precisam 

de apoio. Assim, vamos em frente, sem deixar ninguém para trás. 

18 mil agricultores

150 cooperativas
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SESA

De agosto de 2021, até o 
momento, o Paraná contabi-
lizou mais de 80 mil notifi ca-
ções de dengue e cinco mortes 
pela doença. Com o aumento 
dos casos, a Secretaria de Esta-
do da Saúde declara situação 
de epidemia da doença a par-
tir desta terça-feira (19).

“Entramos em epidemia 
de dengue. Em cada boletim 
semanal os números apon-
tavam para este desfecho. 
Apesar do nosso constante 
monitoramento, por parte da 
Vigilância Ambiental, os nú-
meros aumentaram e agora 
precisamos reverter a situa-
ção. Tivemos óbitos e não que-
remos que os casos aumen-
tem. Já tivemos um trabalho 
efetivo de combate à doença 
no passado recente, com apoio 
da sociedade, e convocamos a 
população novamente para 
este enfrentamento”, alertou 
o secretário de Estado da Saú-
de, César Neves.

Os números do boletim 
semanal da dengue, divulga-
do hoje revelam que os casos 
prováveis e confi rmados estão 
acima do esperado para o pe-
ríodo epidemiológico, por isso 
a confi guração de um cenário 

SAÚDE

Paraná declara epidemia de dengue

epidêmico.
São 80.004 casos noti-

ficados, 14.964 a mais em 
relação à semana anterior. 
Os dados são do 34º Informe 
Epidemiológico, do novo pe-
ríodo sazonal da doença, que 
iniciou no dia 1º de agosto e 
deve seguir até julho de 2022. 
O boletim informa ainda que 
365 municípios possuem ca-
sos notifi cados, sendo que 287 
tiveram confi rmação de casos. 
Em uma semana foi registra-
do o aumento de 39,86% nos 
casos confirmados, passado 
de 16.560 para 23.161. Nesta 
semana, não houve registro 
de nenhum óbito.

As Macrorregiões Oeste 
e Norte concentram maior o 
maior número de casos con-
fi rmados. Francisco Beltrão, 
Medianeira, Arapongas, Cas-
cavel, Salto do Lontra, Ampére, 

Catanduvas, Iracema do Oeste 
e Realeza foram os municípios 
com maior número de casos 
confi rmados nas últimas seis 
semanas.

EPIDEMIA 
 É a manifestação coletiva 

de uma doença que rapida-
mente se espalha, por con-
tágio direto ou indireto, até 
atingir um grande número 
de pessoas em um determi-
nado território e que depois 
se extingue após um período. 
O Diagrama de Controle é um 
dos métodos utilizados para a 
verifi cação de ocorrência de 
uma epidemia. Ele consiste na 
representação gráfi ca, consi-
derando uma série histórica 
de 12 anos, sugerindo limites 
máximos e mínimos de casos 
absolutos esperados.

Entre 2019 e 2020, o Para-
ná enfrentou uma das piores 

epidemias de dengue da sua 
história, desde que começou a 
ser monitorada, em 1991. Nes-
se período foram registrados 
227.724 casos confi rmados da 
doença, com 177 mortes. Até 
então, o pior período havia 
sido entre 2015 e 2016, com 
pouco mais de 56 mil casos e 
61 mortes.

“Nossas equipes já estão 
a campo nas regiões onde 
prevalece o maior número 
de casos, orientando a popu-
lação. Estamos promovendo 
tutoriais para os médicos para 
esse enfrentamento para que 
haja o diagnóstico assertivo”, 
complementou o secretário.

“Precisamos reavivar os 
métodos de combate da den-
gue. Aquele vaso de água, de 
entulho, na cisterna de capta-
ção de água, entulhos devem 
ser evitados, pois o criador 

do mosquito pode estar lá”, 
fi nalizou.

O mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, é cau-
sador também de outras doen-
ças chamadas de arboviroses, 
caso da zika e chikungunya. 
De acordo com o boletim se-
manal, houve 210 notifi cações 
de chikungunya, com 12 casos 
foram confi rmados.

TRANSMISSÃO 
As arboviroses (dengue, 

zika e chikungunya) são trans-
mitidas pela picada do Aedes 
aegypti. É necessário ficar 
atento a possíveis criadouros 
do mosquito e, assim, eliminar 
esses locais de risco, para evi-
tar a propagação das doenças. 
É fundamental que a pessoa 
identifique os sintomas das 
arboviroses para buscar o 
serviço de saúde para diagnós-
tico e tratamento adequado, o 
quanto antes.
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O boletim desta 
terça-feira (19) soma 
80.004 
casos notifi cados, 
14.964 a mais 
em relação à 
semana anterior

De agosto de 2021, até o momento, o Paraná contabilizou mais de 80 mil notifi cações de dengue
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O U T D O O R

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

AMANDA BORGES

Em comemoração ao dia 
primeiro (1º) de maio, a Pre-
feitura de Teixeira Soares, por 
meio da Secretaria de Esportes 
e Lazer, irá promover o Tor-
neio do Dia dos Trabalhadores 
2022. O evento reunirá compe-
tições de diversas modalidades 
esportivas. Assim, busca-se co-
memorar a data promovendo 
diversão e descontração aos 
competidores e espectadores 
das partidas.

Haverão competições de 
volei, futsal feminino, futebol 
suíço masculino e truco. Com 
exceção do vôlei, todas as ou-
tras modalidades estão com 
inscrições abertas e todos os 
teixeirasoarenses poderão dis-
putar. No caso do volei, as eli-

TEIXEIRA SOARES

Torneio dos Trabalhadores terá 
competições de vôlei, futebol e truco
Evento será 
aberto ao público 
e algumas 
modalidades 
seguem com as 
inscrições abertas

minatórias já estão ocorrendo. 
Ainda, como forma de in-

centivo para competirem atle-
tas e amadores, será servido 
um almoço gratuitamente, 
com direito a costela de chão, 
a todos os participantes. Todas 
as atividades ocorrerão no 

complexo esportivo do mu-
nicípio, onde se agrupam o 
Ginásio Municipal de Esportes 
Romeu Neves,o Estádio Muni-
cipal Moisés Lupion e a quadra 
de vôlei de areia.

O secretário Esportes, Aly-
son Platini de Souza, apon-

ta que “é um muito evento 
importante, porque a gente 
promove a integração dos 
trabalhadores do nosso mu-
nicípio”. De acordo com ele, 
em 2022, a Prefeitura realizou 
a ampliação de modalidades 
do evento. Nos anos anterio-
res, Souza conta que apenas 
competiam aqueles que dis-
putassem como jogadores de 
Futebol Suíço Masculino. 

Esse ano, ao contrário, o 
evento está abrangendo um 
público maior e proporcionan-
do para mais pessoas esse mo-
mento de recreação. “A gente 
conseguiu ampliar ele, porque 
antigamente era somente 
torneio suíço de futebol mas-
culino e agora a gente tá pos-
sibilitando novas modalidades 
esportivas, novas faixa-etárias, 
categorias, incluindo todos os 
trabalhadores do nosso mu-
nicípio”, compartilha Alyson.

Além disso, aqueles que 
não desejam participar como 
competidores em nenhuma 
das modalidades, podem pres-
tigiar o evento assistindo e tor-

cendo. O evento será gratuito e 
aberto ao público. 

INSCRIÇÕES
As inscrições estão aber-

tas para as modalidades de 
futebol suíço masculino e 
futsal feminino. Para os que 
desejam participar, elas de-
vem ser feitas até segunda 
(25/04), através do WhatsApp                                     
(42)99903-1508, no caso do 
futebol suíço masculino. Para 
competir jogando futsal femi-
nino, os interessados devem 
entrar em contato via What-
sApp também, pelo número                
(42)99838-2974. No caso do 
truco, as inscrições serão rea-
lizadas no dia da competição.
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 “É uma festa 
muito bonita, 
muito grande, e 
é o momento de 
comemorar o Dia 
dos Trabalhadores” 

ALYSON PLATINI DE 
SOUZA,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES

ESTHER KREMER

A 1ª ExpoIrati acontece nos 
dias 04, 05, 06 e 07 de agosto, 
no CT Willy Laars, em Irati. O 
evento contará com shows de 
Thaeme& Thiago, no dia 05, e 
João Neto & Frederico, no dia 
07. As apresentações foram 
contratadas por meio de licita-
ção, com valores de R$ 90 mil e 
R$ 120 mil, respectivamente.

A ExpoIrati está sendo or-
ganizada pela Secretaria de 
Indústria e Comércio com 
o objetivo de fomentar o co-
mércio local, com exposição 
e comercialização dos produ-
tos das indústrias da região. 
Não será cobrado entrada da 
população no evento e as em-
presas que participarem da 

EXPOSIÇÃO

1ª ExpoIrati terá shows nacionais de 
Thaeme & Thiago e João Neto & Frederico
A feira acontece 
nos dias 04, 05, 06 e 
07 de agosto no CT 
Willy Laars

feira também não precisam 
pagar taxas.

Cadastros para 1ª ExpoIrati 
serão abertos em maio

SECOM
A partir do dia 02 de maio, 

as empresas interessadas em 

participar da 1ª ExpoIrati, que 
será realizada entre os dias 
04 e 07 de agosto no CT Willy 
Laars, poderão se cadastrar 
na sede da Secretaria de In-
dústria e Comércio, conforme 
explica o secretário da pasta, 

Marcelo Rodrigues.
“Gostaria de convidar os 

empresários que queiram 
participar da ExpoIrati 
2022, que ocorrerá nos dias 
04, 05, 06 e 07 de agosto, a 
virem até a Secretaria para 

preencherem seus cadas-
tros para participarem da 
ExpoIrati”, frisou.

A Secretaria de Indús-
tria e Comércio está locali-
zada na Rua da Cidadania 
Frei Jaime, 40, no 2º piso 
do prédio da ACIAI. Mais 
informações pelo telefone 
(42) 3132-6281.

A 1ª ExpoIrati terá sho-
ws com as duplas João Neto 
e Frederico, Thaeme e Thia-
go, Di Paullo e Paulino e 
com o grupo Santo Fole. 
O evento visa aquecer o 
comércio e trazer entre-
tenimento aos iratienses.
Atenção empresários inte-
ressados em participar da 
1ª ExpoIrati

O cadastramento das 
empresas poderá ser feito 
de 2 a 31 de maio, na Secre-
taria de Indústria e Comér-
cio, Rua da Cidadania Frei 
Jaime, 40, Centro. Informa-
ções no vídeo abaixo.

A dupla João Neto & Frederico se apresenta no dia 07 de agosto gratuitamente no CT Willy Laars
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Caríssimos! 
JESUS RESSUSCI-

TOU. ELE é o Caminho, a Ver-
dade e a Vida. Felizes aqueles 
que não viram Jesus, mas 
acreditam N’Ele até os dias 
de hoje. Para os discípulos 
que com Ele estavam deve ter 
sido um momento inesque-
cível, cheio de fé e confi ança. 
Para nós, que revivemos esta 
emoção divina na semana 
pascal, participando das ce-
lebrações do domingo de ra-
mos, da paixão e morte e da 
ressurreição no domingo de 
Páscoa, marca a nossa vida 
lembrando tudo que JESUS 
passou em sua vida aqui nesta 
terra. E depois da ressurreição 
de Jesus, presenciado por 
Maria Madalena e o discípulo 
João, depois Pedro, aquele 
que negou Jesus por medo de 

PAZ E BEM
CRISTO CAMINHO VERDADE E VIDA

 VANDERLEI KAWA OFS E ALACS

morrer como Ele na cruz; Jesus 
também apareceu para Tomé, 
que sempre duvidou e queria 
tocar nas mãos do Mestre para 
acreditar, Jesus apareceu aos 
outros discípulos no caminho 
de Emaús.  Na última aparição, 
estavam entre eles pessoas que 
não acreditavam na ressurrei-
ção de Cristo. Quando o Mestre 
apareceu entre eles, alguns 
fi caram assustados e com mais 
medo ainda, pensando ser um 
fantasma. Jesus, calmamente, 
volta a falar com seus discípu-
los, relembrando os seus últi-
mos momentos, quando com 
eles estava recordando tudo o 
que Ele falou aos seus, mesmo 
na dúvida, nós também nos 
parecemos muitas vezes com 
esses discípulos. Mas algo maior 
olhando o Mestre ressuscitado, 
imediatamente os discípulos 

creram que realmente era o 
Filho de Deus. Jesus voltou a 
lembrar que o arrependimento 
deveria ser pregado a todas as 
nações. As pessoas são sempre 
as mesmas em todos os tempos. 
Jesus esteve ao lado dos seus 
discípulos e deu-lhes todas as 
explicações do que iria aconte-
cer com ele e como estes iriam 
fi car, iriam ser colocados a pro-
va desta verdade e iriam sofrer 
perseguições e condenados 
até a morte por acreditarem 
N‘Ele. Assim, muitos amigos 
e seguidores, quando era para 
que fi cassem fi rmes e seguros 
da sua fé, fugiram, negaram 
ser amigo de Jesus e se escon-
deram.  Precisou que Jesus 
aparecesse a eles, mostrasse 
as suas chagas, marcas de cruz 
para que eles acreditassem ser 
o Mestre e não um fantasma. A 

palavra de Deus hoje é pregada 
através de muitos líderes reli-
giosos, chamados e preparados 
para levar a mensagem da cruz 
a todos. Infelizmente, existem 
falsos líderes que hoje usam 
os meios de comunicação em 
massa, falam e pregam um 
Jesus milagreiro, curandeiro e 
vitorioso, e estão sempre em 
busca de coletas e donativos 
do povo, que absurdo! É de se 
observar como é difícil o cresci-
mento do EVANGELHO entre os 
povos. Quem quer falar de Jesus 
deve falar dEle como o Messias, 
o servo sofredor crucifi cado que 
ressuscitou, está verdade deve 
converter as pessoas de pouca 
fé.  Em nosso tempo, querer fa-
lar de Jesus e omitir a CRUZ e o 
SOFRIMENTO seria manipular 
o EVANGELHO. Os discípulos 
presenciaram a subida triun-

fante de Cristo e tiveram a 
certeza de que eles seriam os 
responsáveis pela continui-
dade do trabalho iniciado por 
Jesus na terra. E, após todos 
esses acontecimentos, teste-
munhos, testamentos da vida 
de Jesus, de suas mensagens 
de vida e de verdade ensinada 
por ELE, o que precisamos ver, 
tocar, ouvir, para acreditar 
nas promessas da nossa sal-
vação e ressurreição?

Refl ita - PAZ e BEM!
CONVITE PARA VOCÊ 

E SUA FAMÍLIA: PARTICI-
PE, NESTE FINAL DE SEMA-
NA, DIA 24 DE ABRIL 2022, 
DA MISSA NA CAPELA SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS COM 
O FREI DANIEL HEINSS E, 
APÓS, DA REUNIÃO FRATER-
NA DA OFS DE IRATI. VOCE É 
O NOSSO CONVIDADO.

JAQUELINE LOPES 

O Teatro da Paixão de 
Cristo de Rio Azul emocio-
nou as cerca de quatro mil 
pessoas que foram até o 
estádio municipal Orestes 
Pallu assistir à peça, que 
aconteceu no feriado da Sex-
ta Feira Santa. Assim como 
os anos anteriores, mais 
uma vez a apresentação foi 
sucesso no município. 

A peça contou a história 
de morte e ressurreição de 
Jesus Cristo, com todos os 
detalhes, para que as cenas 
emocionassem os especta-
dores. Todos os 120 atores 
são de Rio Azul e contam 
com a vontade de atuar e 
com a fé para trazer a emo-
ção ao público. De forma 
voluntária, fizeram uma 
bela apresentação. 

Além disso, a encenação 
também foi um sucesso 
na live transmitida pelas 
páginas do Facebook e no 
Youtube, para aqueles que 
não puderam comparecer 
no estádio. No dia, a trans-
missão não diminuiu de 700 
visualizações simultâneas. 
Até quinta-feira (21), o vídeo 
registrava mais de 15 mil 

RIO AZUL 

Teatro da Paixão de Cristo 
atrai 4 mil pessoas ao estádio
Apresentação 
emocionou o 
público presente e 
aos que assistiram 
pela internet

visualizações. 
De acordo com os organi-

zadores, superou as expecta-
tivas. “A emoção foi grande 
misturada com o frio, nos 
fez tremer”, brinca um dos 
organizadores, Adão Amo-
rim. “Esperávamos quatro 
mil e estávamos confi antes 
quanto ao público e ao tem-
po. Graças a Deus deu tudo 
certo. Tempo lindo e o povo 
compareceu”, completa o 
ator. 

O prefeito Leandro Ja-
sinski parabenizou o grupo 
pela apresentação e falou 
da importância desse es-
petáculo para todos. “Foi 
uma alegria muito grande 

receber todos no estádio, 
muita gente de fora de ou-
tros municípios, que bom 
que vieram, tudo isso é para 
vocês. Quero dizer que toda a 
nossa equipe está muito feliz 
por termos aqui em Rio Azul 
um grupo tão afi nado, tão 
unido como esse do Teatro 
da Paixão de Cristo. Ficamos 
felizes e ajudamos, sim, 
porque o grupo é dedicado 
há muitos anos e eles fazem 
essa encenação, um verda-
deiro espetáculo”, disse. 

Os atores participaram 
de forma voluntária para o 
teatro e dedicaram o tempo 
para preparar uma grande 
peça para a população. A 

parte de contratação de pal-
co, som, luzes,  transmissão, 
entre outros equipamentos, 
para realizar a apresenta-
ção, foi da Prefeitura, que 

investiu cerca de R$ 50 mil. 
Segundo a secretária de 
Cultura, Adriana Petreski 
Plodoviski Rymsza, é um mo-
mento de valorizar a cultura 
do município. 

“Tivemos a alegria de 
prestigiar esse evento que 
mostra o  amor de Jesus por 
todos nós. Nesse momento, 
agradeço ao prefeito pelo 
apoio. O dinheiro não foi 
um gasto, mas, sim, inves-
timento, porque um povo 
sem cultura é um povo sem 
alma”, fi naliza a secretária. 

Teatro contou a morte e ressurreição de Cristo e atraiu uma grande multidão em Rio Azul 

Cerca de 120 atores do município participaram da apresentação
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AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES 
DA POLÍCIA MILITAR

Na manhã de quarta-
-feira (20), a PM infor-
mou que a caminhonete 
TritonL200, roubada na 
terça-feira (19), em Irati, 
foi  encontrada no mu-
nicípio de São João do 
Triunfo. O veículo estava 
c o m p l e t a m e n t e  q u e i -
mado. A Polícia Civil vai 
investigar os motivos da 
queima.

CRIME
Na terça-feira (19), por 

volta da 13h30, uma ca-
minhonete, modelo Tri-
tonL200, na cor preta, foi 
furtada após um golpe de 
venda em Irati, no bairro 
A l t o  d a  G l ó r i a .  O  p r o-

FURTO

Caminhonete furtada em Irati é  
encontrada pela PM queimada
Crime ocorreu 
após um golpe 
aplicado contra
proprietário

prietário tentou impedir 
que levasse o veículo. Ele 
havia negociado a venda 
através do site OLX com 
u m  c o m p ra d o r  d e  S ã o 
Paulo, com iniciais E. S. F.

De acordo com a Polí-
cia Militar e o Boletim de 
Ocorrência (B.O), os dois 

haviam ido até o cartório 
oficializar a transferên-
cia de posse e, durante 
o  p r o c e s s o ,  o  s u p o s t o 
comprador havia apre-
sentado um comprovante 
de depósito no valor de 
R$ 120 mil. Quando re-
tornaram à residência, 

já com a transferência do 
veículo concluída, o pro-
prietário consultou sua 
conta e o valor transfe-
rido não estava lá. Neste 
momento, o golpista saiu 
do local com a caminho-
nete, e o proprietário se 
agarrou no veículo sendo 

arrastado por alguns me-
tros, tentando impedir 
que a levasse.

A família  da vít ima 
entrou em contato com 
o jornal e repassou ima-
gens que possuíam do 
suspeito e das câmeras 
de segurança.

ESTHER KREMER, COM INFORMA-
ÇÕES DA POLÍCIA MILITAR

Na quarta-feira (20), 
por volta das 6h, as equi-
pes da 8ª CIPM cumpri-
ram mandados de busca 
e apreensão na cidade de 
Rebouças, no bairro Bei-
ra Linha.  Os alvos eram 
envolvidos com o tráfico 
de drogas na região. 

Em uma das residên-
cias, os policiais encon-
traram duas armas de 
fogo que estavam embai-
xo do colchão do quarto 
d o  c a s a l ,  u m  r evó l ve r 
calibre .38 e uma espin-
garda .24. Dentro de uma 
bolsa foram encontradas 
s e i s  m u n i ç õ e s  c a l i b r e 
.38 e cinco cartuchos de 
c a l i b r e  . 2 4 .  A l é m  d e s -
tas munições, em outro 
quarto, localizaram mais 
s e t e  m u n i ç õ e s  c a l i b r e 
.38. O dono do imóvel, um 
indivíduo de 32 anos, foi 
encaminhado à delegacia 
de Rebouças.

Em outra residência 

TRÁFICO

PM cumpre mandados de busca e 
apreensão de drogas em Rebouças
A busca 
aconteceu 
em duas 
residências 
no bairro 
Beira Linha 

próxima, as equipes lo-
calizaram uma balança 

de precisão, uma porção 
g r a n d e  d e  s u b s t â n c i a 

análoga ao crack e um ta-
blete pequeno da mesma 

substância. Em cima do 
armário da sala, acharam 
uma munição calibre .38. 

Nos fundos da mesma 
residência, em uma obra, 
foi encontrado enterrado 
u m  s a c o  p l á s t i c o  p r e -
to que continha quatro 
tabletes  grandes e  um 
pequeno de substância 
análoga à maconha. Em 
outro saco pequeno, es-
tava acondicionado 300g 
de substância análoga 
à cocaína, dividida em 
porções menores. Em um 
terceiro saco, havia um 
quilo de substância aná-
loga ao crack, também 
d i v i d i d o  e m  p o r ç õ e s . 
A l é m  d o s  e n t o r p e c e n -
tes, foram apreendidos 
celulares e materiais que 
o dono da residência não 
soube informar a proce-
dência. O indivíduo, um 
homem de 40 anos, mo-
rador da residência, foi 
encaminhado à delegacia 
de Rebouças.
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Caminhonete foi encontrada em uma estrada em São João do Triunfo, após ser incendiada. Polícia investiga o caso de furto

Os alvos da busca e apreensão eram envolvidos com o tráfico de drogas na região de Rebouças

Po
líc

ia
 M

ili
ta

r



Irati, 22 de Abril de 2022 CIDADES 9FOLHA

ZAQUEU BOBATO

No dia 10 de março, o 
vice-prefeito e secretário 
de Educação e Cultura de 
Imbituva, Zaqueu Bobato, 
solicitou ao prefeito Celso 
Kubaski, por meio do ofício 
nº 062/2022, o reajuste 
salarial dos profissionais 
que atuam na Educação In-
fantil (CMEIs). Conforme foi 
estabelecido pela portaria                                                     
nº 67/2022, publicada em 
Diário Oficial da União, a 
qual definiu o piso sala-
rial nacional dos profi ssio-
nais do magistério em R$ 
3.845,63.

O secretário responsável 
pela pasta, ao dialogar com 
o prefeito Celso, foi aten-
dido. “Temos um prefeito 
sensível às demandas, por-
tanto, logo ao ser apresen-
tada a ele a proposta para 

IMBITUVA

Prefeitura reajusta salário dos 
professores da Educação Infantil
Há casos em que 
professores irão 
receber R$ 1.000 a 
mais no salário

que houvesse a adequação 
e a equiparação dos salá-
rios, visto que, os profes-
sores que atuam no Ensino 
Fundamental, com 20h de 
carga horária, já estavam 
com o piso atualizado e os 
profi ssionais da Educação 
Infantil, com 40h, estavam 
em defasagem como consta 

no Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração do Magis-
tério Público, Celso pronta-
mente nos atendeu”, disse 
o secretário.

Zaqueu enfatizou tam-
bém que “os professores 
cumprem com as mesmas 
atribuições dos demais e é 
mais do que justo o salário 

ser equivalente”. Além dis-
so, o secretário destacou a 
relevância de planos de ação 
para a valorização dos do-
centes, no que diz respeito a 
suporte pedagógico, cursos 
de formação continuada e 
revisão do plano de carreira 
e remuneração desses pro-
fi ssionais.

Segundo Bobato, 55 pro-
fessores foram contem-
plados. Há casos em que 
professores passaram a 
receber R$ 1.000 a mais. 
“Tudo depende do nível em 
que estão no plano de ascen-
são da carreira. É um valor 
signifi cativo que faz toda a 
diferença no fi nal do mês”, 
comentou.

“Agora temos um mu-
nícipio com um salário 
equiparado tanto para os 
profi ssionais da educação 
infantil, como do ensino 
fundamental. O próximo 
passo é reformular o plano 
de cargos e salários dando 
condições justas de ascen-
são salarial para todos”, 
fi nalizou o secretário. 
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Por meio do ofício nº 062/2022 foi estabelecido o reajuste aos professores da Educação Infantil

Assembleia Geral Ordinária
Extraordinária 

                                           CNPJ: 0.622.216/0001-99
                                 Edital Segunda Convocação

São convidados os Senhores Acionistas da empresa ISA 
IRATI S/A Administração e Participações, a reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária na forma de convocação do Art.133 da Lei 
nº 6.404/76, a ser realizada dia 29/04/2022 às 18:00 horas, em sua sede 
social  à  Rua Marechal Deodoro, 179, no município de Irati-PR, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em Assembleia Geral 
Ordinária: Deliberação do relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021. 2 ) Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a alteração 
do Ramo de Atividade e substituição de membro do Conselho de 
Administração.

Irati-PR, 22 de abril de 2022
Anselmo Krupeizaki

Presidente do Conselho de Administração

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ZANLORENZI & GADENS LTDA torna público que irá 
requerer ao Instituto Água e Terra - IAT, a Renovação da 
Licença Ambiental de Operação, para Posto de Abaste-
cimento e Serviços, implantado à Rua Trajano Grácia, 
n° 631, Centro, no Município de Irati - PR.

AEN

Com o fi m da aplicação 
da bandeira Escassez Hídri-
ca determinado pela Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) no último 
sábado (16), haverá redução 
no valor fi nal da conta de 
luz, de acordo com a tarifa 
de energia de cada distri-
buidora. No Paraná, área de 
concessão da Copel, espera-
-se uma redução gradativa 
nas faturas emitidas para 
residências, comércios e in-
dústrias atendidos em baixa 
tensão, que deve chegar a 
20% quando todo o ciclo de 
consumo já estiver dentro 
do período de isenção da 
cobrança.

A bandeira Escassez Hí-
drica estava vigente desde 
setembro, adicionando, na 
fatura, o valor de R$ 14,20 a 
cada 100 kWh consumidos. 
De acordo com a Aneel, esse 
valor extra foi necessário 

ECONOMIA

Contas da Copel devem ter redução 
média de 20% sem bandeira de escassez
Agora, a previsão 
é de que todos 
os consumidores 
sejam benefi ciados 
pela tarifa verde até 
o fi nal deste ano

para compensar os custos 
de energia, que ficaram 
mais caros em decorrência 
do enfrentamento do perí-
odo de escassez de recursos 
hídricos, em 2021, o pior em 
91 anos.

Os consumidores bene-
fi ciados com a Tarifa Social 
de Energia Elétrica já ti-
nham isenção da bandeira 
Escassez Hídrica, pagando 
a bandeira tarifária divul-
gada mensalmente pela 
Aneel. Agora, a previsão 
divulgada pelo Ministério 
de Minas e Energia é de 
que todos os consumidores 
sejam beneficiados pela 

tarifa verde, sem cobrança 
adicional de valores, até o 
fi nal deste ano.

A tarifa social é válida 
para famílias inscritas no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do governo 
federal, beneficiários de 
prestação continuada (BPC 
87 ou 88) e usuário de equi-
pamento eletromédico de 
baixa renda. No Paraná, 
domicílios inscritos na ta-
rifa social que mantêm o 
consumo abaixo de 150 kWh 
(quilowatts-hora) mensais 
têm a conta de luz paga pelo 
programa estadual Energia 
Solidária.

Os consumidores benefi ciados já tinham isenção da bandeira
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Rinite alérgica: entenda o que é, quais 
os sintomas, as causas e o tratamento
A rinite alérgica faz 
parte das doenças 
alérgicas como a 
asma ou o eczema 
atópico, que em 
conjunto afetam 
cerca de 20% da 
população mundial

Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A rinite alérgica é uma 
doença atópica que se carac-
teriza por uma inflamação 
da mucosa nasal (do nariz), 
da qual resultam sintomas 
como a obstrução nasal “nariz 
entupido”, prurido ou “comi-
chão no nariz”, espirros, entre 
outros, como veremos adiante 
com maior detalhe.

Uma alergia é um conjunto 
de condições médicas provo-
cadas pela hipersensibilidade 
do nosso sistema imunitário 
(nosso sistema de defesa) a 
algumas substâncias. Estas 
substâncias, como por exem-
plo os pólenes, ácaros, etc, 
habitualmente, causam pou-
cos ou nenhuns problemas à 
maioria das pessoas.

As Rinites alérgicas podem 
ser classifi cadas quanto à sua 
periodicidade em:

Rinite sazonal - A rinite 
alérgica sazonal conhecida 
como “febre dos fenos” é cau-
sada por alergia aos grãos de 
pólen. 

Rinite perenal - A rinite 
perenal como o próprio nome 
indica ocorre durante todo o 
ano (de uma forma perene), 
sendo a alergia aos ácaros a 
principal causa sazonal.

A rinite alérgica afeta am-

bos os sexos (homens e mu-
lheres) de igual forma, sendo a 
sua prevalência mais elevada 
na adolescência.
SINAIS E SINTOMAS NA 

RINITE ALÉRGICA
Os sinais e sintomas de ri-

nite alérgica são os seguintes:
• Obstrução nasal (“nariz 

entupido”);
• Rinorreia - secundária à 

hipersecreção glandular e ao 
transudado infl amatório;

• Espirros - pelos refl exos 
nervosos devidos à irritação 
infl amatória;

• Prurido (comichão no 
nariz);

• Outros sintomas que se 
associam frequentemente são 
as cefaleias “dor de cabeça” e 
o prurido do véu do palato, da 
orofaringe e ocular;

• Acufenos “zumbido no 
ouvido” e “sensação de ouvido 
tapado”;

• “Dores de garganta” e 
tosse podem ocorrer pela asso-
ciação de faringite/laringite;

• Dispneia “falta de ar” 

ocorrem quando existe asma 
associada.

Todos estes sintomas po-
dem surgir ocasionalmen-
te em qualquer indivíduo, 
tornando difícil a fronteira 
que separa o normal do pa-
tológico. 

CAUSAS DA RINITE 
ALÉRGICA

• Factores genéticos – o 
risco de atopia na criança du-
plica se um dos progenitores 
(pai ou mãe) for atópico;

• Exposição a alérgenos – 
o desenvolvimento de rinite 
alérgica e asma na infância 
possui como causa primária 
a exposição a alérgenos am-
bientais.

Os principais alérgenos 
causadores de alergia são:

• Pólenes;
• Pólenes de gramíneas;
• Pólenes de árvores; 
• Pólenes de ervas; 
• Microfungos ou bolores;
• Ácaros do pó da casa;
• Mamíferos (cães, ga-

tos, roedores, ect).

COMO PREVENIR A 
RINITE ALÉRGICA?
A profi laxia da rinite alér-

gica centra-se na evicção dos 
alérgenos, particularmente 
no ambiente doméstico e 
profi ssional.Podemos desta-
car as seguintes medidas de 
prevenção ou profilácticas: 
exclusão de alcatifas, repos-
teiros, edredões de penas e 
peles de animais; aquisição 
de colchões antialérgicos e 
de almofadas antialérgicas; 
lavagens e limpezas gerais 
frequentes; utilização de aca-
ricidas para desinfestação 
periódica em especial no ou-
tono e primavera; exclusão 

de produtos agressivos tais 
como substâncias voláteis (li-
xívia, tabaco, etc); exclusão de 
animais domésticos e plantas 
naturais em caso de doentes 
especificamente sensíveis; 
utilização regular de desumi-
difi cadores para controlar a 
humidade, que acima dos 50% 
é favorável ao desenvolvimen-
to de ácaros e fungos; etc.
RINITE ALÉRGICA TEM 

CURA?
A rinite alérgica tem trata-

mento, mas não tem cura. Os 
doentes com rinite alérgica 
podem viver sem sintomas, 
quando tratados corretamen-
te.

TRATAMENTO DA 
RINITE ALÉRGICA
Na rinite alérgica, o tra-

tamento medicamentoso 
passa, habitualmente, pela 
prescrição dos seguintes me-
dicamentos ou remédios:

• Anti-histamínicos ou 
“anti-alérgicos"

• Descongestionantes orais
• Descongestionantes tópi-

cos nasais 
• Anticolinergicos 
• Corticóides sistémicos 
• Corticóides de aplicação 

tópica nasal 
• Anti-leucotrienos
• Anti-leucotrienos são 

utilizados por via oral na 
asma, mas com pouca rele-
vância na rinite alérgica.

A rinite alérgica é uma doença atópica que se caracteriza por uma infl amação da mucosa nasal
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JAQUELINE LOPES 

A Santa Casa de Irati reali-
zou um ato na terça-feira (19) 
em que suspendeu as consul-
tas e cirurgias eletivas como 
forma de apoio à campanha 
“Chega de Silêncio”, propos-
tas pelas Santas Casas, para 
expor a crise que os hospitais 
passam em relação às fi nan-
ças. A principal reivindicação 
do movimento é o reajuste 
nos valores da tabela do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

O ato foi um movimento 
único e teve como objetivo a 
conscientização da popula-
ção que utiliza o atendimento 
eletivo da Santa Casa, para 
ver a falta que fazem esses 
procedimentos e a importân-
cia que eles têm.  Serviu como 
forma de fechar o hospital na 
região por um dia para o SUS. 
“Tentamos movimentar a po-
pulação no sentido de olhar 
para a Santa Casa. O hospital 
está em um trabalho de me-
lhoria e ampliação no atendi-
mento,  mas para isso precisa 
ter o recurso”, comenta o 
provedor da Santa Casa, Dr. 
Ladislao Obrzut Neto. 

Atualmente, o hospital 
de Irati tem 320 funcioná-
rios, e uma divida mensal de                                            
R$ 460 mil. Quem faz o re-
passe dos recursos são os 
governos Federal e Estadual, 
porém a tabela do SUS está 
defasada, sem reajuste desde 
2013. Além disso, se for apro-
vado o novo piso salarial da 
enfermagem já nos próximos 
dias pode ser um rombo nas 
fi nanças, caso não haja uma 

IRATI

Santa Casa realiza movimento e
pede reajuste na tabela do SUS
Hospital 
cogita encerrar 
atendimentos 
eletivos caso não 
haja reajuste nos 
repasses feitos, que 
não têm alteração 
desde 2013

revisão na tabela. O médico 
enfatiza que a Santa Casa 
não está sendo remunerada 
adequadamente, e esta é uma 
condição de todas as Santas 
Casas do Brasil, que inviabi-
liza o funcionamento. 

Para o ato, o provedor e 
Sidnei Barankievcz, diretor 
administrativo da Santa Casa 
de Irati, fi zeram uma expla-
nação aos funcionários sobre 
a real situação. E enfatizaram 
que o reajuste é primordial, 
pois todas as Santas Casas 
têm mais de 50% do custo 
mensal refl etido em salários, 
e todo ano há aumento, “mas 

sem reajuste nos repasses 
tanto do governo federal e 
estadual está se tornando 
inviável, porque o custo tem 
aumentado cada vez mais”, 
destaca Barankievcz. Ainda, 
ele completa que a maneira 
que encontraram de conviver 
com o prejuízo é parcelan-
do muitas compras, porém 
acabam pagando mais, pois 
acrescenta-se os juros ao 
valor. 

SITUAÇÃO 
FINANCEIRA 

De acordo com as dados 
apresentados, as receitas 
operacionais da Santa Casa 
de Irati, hoje, giram em torno 
de R$ 2.130.000,00, mensais, 
enquanto as despesas che-
gam a R$ 2.620.000,00, em 
média, por mês, resultan-
do em um prejuízo mensal 
de mais de R$ 460 mil. Os 
prefeitos já se propuseram 
a buscar ajuda e conseguir 
uma solução. 

Além disso, tramita no 
Congresso a PL/2564/20 
novo piso salarial para a en-
fermagem, técnicos e auxi-
liares, também o Sindicato 
pede 15% de reajuste. Se apro-
vados essas leis, os prejuízos 
mensais passarão de R$ 1,8 
milhão, o que difi cultará os 
atendimentos eletivos dentro 
do hospital de Irati. 

Outra questão que tam-
bém gerou esse valor alto 
nos custos do hospital é o 
aumento da infl ação. O pro-
vedor da Santa Casa de Irati 
explica que o aumento de 11% 
nos medicamentos, assim 
como a emergência hídrica 
de energia com o aumento 
na conta de luz, a guerra da 
Ucrânia, que interfere no 
preço dos trigos e combustí-
veis, também prejudicam as 
fi nanças do hospital. “O que 
não aumenta é o reajuste 
pago pelos procedimentos 
médicos da Santa Casa. To-
dos que trabalham aqui são 
importantes, precisam ter o 
reajuste salarial, mas se esse 
piso vier acontecer ama-
nhã, vai inviabilizar muito 
o atendimento”, comenta o 
provedor. 

REUNIÃO COM 
OS PREFEITOS E 

POSSÍVEL SOLUÇÃO 
Na semana passada, o 

provedor e o diretor adminis-
trativo estiveram em reunião 
com os prefeitos da região 
e solicitaram apoio. Pois so-
mente Irati tem convênio 
com o hospital, no valor de R$ 
100 mil para mais um mês, 
e os demais municípios da 
região da Amcespar também 
utilizam a Santa Casa. Os ges-
tores se comprometeram em 
conversar com os deputados 
da base para que isso seja 
levado até os governos. 

Em relação aos convênios 
com as outras cidades da 
Amcespar, o provedor explica 
que “todos os gestores colo-
cam que a difi culdade é como 
justifi car esse repasse da San-
ta Casa perante o Tribunal de 
Contas. Mas se compromete-
ram em ver com os deputados 
de base política como podem 
resolver isso”, disse. 

A presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde 
(CIS/Amcespar) e prefeita de 
Fernandes Pinheiro, Cleonice 

Schuck, comenta que terão 
que analisar uma forma para 
um aporte dos municípios, 
mas vão dar apoio quanto 
ao enviar essa solicitação a 
frente ao governo federal e 
estadual. “Essa necessidade 
de aporte financeiro vem 
de uma forma preocupante 
para nós, como gestores, pela 
legalidade de como fazer essa 
transferência para a Santa 
Casa. Estaremos analisando 
dentro das possibilidades 
esses repasses. Mas o que 
formamos é a união dos pre-
feitos, tanto na Marcha em 
Brasília, como também, jun-
to ao Estado do Paraná, via 
Secretaria de Saúde, para 
melhorar e viabilizar esses 
repasses, dando continui-
dade no atendimento da 
nossa região”, comenta a 
presidente. 

De acordo com ela, hoje, 
o valor do repasse dos mu-
nicípios teria que ser em 
cerca de R$ 360 mil para os 
plantões até o fi nal do ano, 
e mais um aporte a parte 
para compensar o Programa 
Opera Paraná, que vem com 
um custo menor para os mu-
nicípios, mas por alegação 

da Santa Casa não comporta 
o atendimento e o gasto, o 
custo das cirurgias que se 
torna bem mais alto e, assim, 
terá prejuízo. “Precisamos 
avaliar isso junto ao governo 
do estado. Agora, de forma 
interna, os prefeitos e a Sesa 
vão achar uma solução para 
este problema. Nós, como 
gestores, não podemos nos 
alongar no valor e nem no 
período. É um momento de 
procurar uma boa solução”, 
destaca Cleonice. 

Ainda, na próxima se-
mana, haverá a Marcha dos 
Prefeitos, em Brasília, e todos 
os gestores estarão na capital 
do país e levarão esse assunto 
como pauta. Até o final do 
mês, o provedor espera saber 
como vai fi car essa situação e 
se terá uma resolução. 

CAOS NA SAÚDE DA 
REGIÃO

Segundo Barankievcz, 
com esses aumentos salariais 
e sem reajuste na tabela do 
SUS, muitas Santas Casas 
teriam que fechar os proce-
dimentos eletivos, e seria um 
caos não só na região, mas em 
todo o Brasil. Alguns hospi-
tais terão menos difi culdades 
devido aos planos de saúde 
e particulares que atendem, 
mas aqueles que dependem, 
praticamente do SUS, como é 
o caso de Irati,que tem cerca 
de 94% dos atendimentos 
gratuitos segundo o diretor 
administrativo, seria um 
cenário complicado. “É uma 
situação que está muito alar-
mante para todo o contexto 
da saúde pública do Brasil. 
Por isso esse movimento, 
para ver se a gente consegue 
sensibilizar os governantes 
para que seja revisto o valor 
dos hospitais”, fi naliza o ad-
ministrador. 

“É uma situação que está muito alarmante 
para todo o contexto da saúde pública do 
Brasil. Por isso esse movimento, para ver se a 
gente consegue sensibilizar os governantes 
para que seja revisto o valor dos hospitais”

SIDNEI BARANKIEVCZ, DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SANTA CASA DE IRATI 
Hospital pede ajuda para continuar com consultas e cirurgias eletivas 

Santa Casa de Irati promoveu um ato reivindicando reajuste nos valores da tabela SUS
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"R$ 460 mil"
Valor do deficit 

mensal da Santa Casa 
de Irati atualmente.
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Consumo Responsável: uma prática que 
pode ajudar a prolongar a vida do planeta
60% dos 
consumidores 
fazem compras por 
impulso, ou seja, 
não necessitam 
do produto que 
compram

Acesse o QRCode 
para ver os jogos 

disponíveis no 
Escola Games

ESTHER KREMER

Tudo o que precisamos 
para sobreviver é fornecido 
pelo nosso planeta, como por 
exemplo, comida, roupas, 
água, eletricidade e o ar, mas 
se os hábitos de poluição, 
consumo exagerado e maus-
-tratos os animais continua-
rem, é bem provável que os 
recursos naturais do planeta 
se esgotem. 

Segundo dados do SPC 
Brasil e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), aproximadamente, 
60% dos consumidores fa-
zem compras por impulso, 
ou seja, não necessitam do 
produto que compram. Os 
dados também mostram que 
cerca de 19% destes consu-
midores adquirirem roupas, 
caçados e assessórios, 17% 
gastam em supermercado, 
14% em perfumes e cosmé-
ticos, 13% consomem em 
bares ou restaurantes. 

Embora todos saibam 
que é necessário diminuir o 
consumo, esta tarefa não é 
tão simples quanto parece. 
Nesta edição vamos apren-
der algumas atitudes que 
podem ajudar a estimular 
esse estilo de vida.

Veja a seguir três dicas 
que podem ajudar a incenti-
var atitudes mais conscien-
tes. Pesquise na internet ou-
tras dicas e crie o hábito de 
ser ecologicamente correto. 
COMPRAR APENAS O 

NECESSÁRIO
Além de ajudar a dimi-

nuir os gastos da família, 
ajuda o Meio Ambiente. Rou-
pas, calçados e acessórios, 
dependendo da qualidade, 
podem durar meses ou até 
anos. Lembre-se, diminuir 
o consumo não significa 
deixar de comprar, mas sim, 
consumir com consciência e 

estratégia. Como por exem-
plo, investir em um bom 
calçado que possa durar 
mais tempo. 

Quando pensamos em 
alimentos também devemos 
consumir com responsabili-
dade. Diminuir a quantida-
de de produtos com embala-
gens plásticas ou enlatados, 
comprar porções certas, de 
verduras e os legumes, por 
exemplo, para evitar o des-
perdício.

Os alimentos como fo-
lhas, sementes, talos, cascas, 
etc, podem ser utilizados 
como adubos para uma hor-
ta orgânica.
PREFIRA AS ECOBAGS

Voltar do supermercado 
com diversas sacolas plásti-
cas já não é mais necessário, 
uma solução prática para 
este problema são as ecoba-
gs. O nome tem origem “eco” 
de ecologia e “bag” do in-
glês “sacola”, ou seja, sacola 

ecológica. Como não é feita 
de plástico, não vai poluir o 
Meio Ambiente e diminui a 
quantidade de sacolinhas do 
supermercado que usamos. 

DIMINUA GASTOS 
COM ÁGUA E LUZ
Atualmente, as contas de 

água e luz estão aumentan-
do ainda mais e para ajudar 
a diminuir este gasto você 
pode ter algumas atitudes 
sustentáveis. Quando for 
escovar os dentes, feche 

bem a torneira para evitar 
os desperdícios; os banhos 
não devem ser demorados 
e devem durar, no máximo, 
15 minutos; utilize a água 
da máquina de lavar roupas 
para lavar a calçada; não uti-
lize a mangueira para lavar 
o carro. Evitar o desperdício 
de água é essencial para 
manter o planeta vivo.

Economizar na luz tam-
bém é uma forma de ajudar 
nas economias da casa. Não 
deixe a luz acessa durante 
o dia; durante a noite, apa-
gue as luzes dos cômodos que 
não estão sendo utilizados; 
desligue os computadores da 
tomada; evite fi car com a porta 
da geleira aberta por muito 
tempo; troque as lâmpadas 
fluorescentes por lâmpadas 
de LED.

É o nosso dever cuidar do 
planeta para que as próximas 
gerações não sofram com a es-
cassez de recursos. Professora, 
mande a sua atividade sobre o 
consumo consciente para o e-
-mail jornalismo@folhadeirati.
com.br e apareça na próxima 
edição do Folha na Escola. 



Irati, 22 de Abril de 2022 CIDADES 13FOLHA

AMANDA BORGES E SECOM

Na terça-feira (12), o 
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e de Obras 
Públicas do Paraná, Au-
gustinho Zucchi, assinou 
a autorização para lici-
tação do projeto da con-
tinuação da ciclovia em 
Irati. Ao todo, a obra pode 
custarR$ 2.135.692,78. 
Nesse possível valor, R$ 
1,8 milhão será fornecido 
pelo Governo do Estado, 
por meio de emenda par-
lamentar do deputado 
Nelson Justus, a fundo 
perdido. O restanteserá 
custeado com recursos do 
próprio município.

O projeto  completo 
abrange a  construção 
quase 7 km de ciclovias 
em faixa dupla, com 2,5 

MOBILIDADE URBANA

Governo autoriza licitação 
para continuação da ciclovia
Nova ciclovia, de 
quase 7 km, deve 
ser construída na 
área urbana do 
município

m de largura. De acordo 
com a licitação, as obras 
incluem serviços de terra-
planagem, base e sub-ba-
se, pavimentação, adap-
tações no meio-fio e nas 
calçadas, urbanização e 
pintura de faixas e sinali-
zação horizontal. Também 
serão colocadas placas de 
sinalização vertical e de 
comunicação visual, de 

acordo com o Sistema de 
Acompanhamento e Mo-
nitoramento de Projetos.

RUAS
O novo trecho de ciclo-

via passará pelas seguin-
tes ruas:

RUA DA LIBERDADE, 
entre as Ruas 15 de No-
vembro e Carlos Thoms; 
RUA CONSELHEIRO ZACA-
RIAS, entre as Ruas Carlos 

Thoms e Albino Grigoletti; 
RUA ALBINO GRIGOLETTI, 
entre as Ruas Conselheiro 
Zacarias e João Batista 
Guerreiro; RUA JOÃO BA-
TISTA GUERREIRO, entre 
as Ruas Albino Grigoletti 
e Nestor Clair; RUA NES-
TOR CLAIR, entre as Ruas 
João Batista Guerreiro e 
Walter Thoms; RUA WAL-
TER THOMS, entre a Rua 

Nestor Clair e Alameda 
Virgílio Moreira; ALAME-
DA VIRGÍLIO MOREIRA, 
entre a Rua Walter Thoms 
e rotatória da Avenida José 
Galicioli; RUA DOUTOR 
ARMANDO VAN DER LARS, 
entre a Avenida Vicente 
Machado e Rua Abílio Car-
valho Bastos; RUA ABILIO 
CARVALHO BASTOS, entre 
a Rua Doutor Armando 
Van der Lars e Avenida 
Getúlio Vargas; AVENIDA 
GETÚLIO VARGAS, entre 
as Ruas Abílio de Car-
valho Bastos e Ivaí; RUA 
DOUTOR JOÃO CÂNDIDO 
FERREIRA, entre as Ruas 
Caetano Zarpellon e Dou-
tor Amando Van der Lars.

R$ 1,8 milhão será fornecido pelo Governo do Estado, por meio do deputado Nelson Justus
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SECOM

Nas noites de 29 e 30 de 
abril e na tarde do dia 1º de 
maio, será realizada a Reto-
mada da Casa da Cultura de 
Irati. Na ocasião, ocorrerá a 
entrega ofi cial das obras da 
reforma/restauro do espaço, 
que tiveram seu início ainda 
no ano de 2016. O antigo 
imóvel, hoje atrativo turístico 
municipal, passou por total 
adequação, e voltará a funcio-
nar como tradicional espaço 
de exposições, mostras, even-
tos e concursos culturais.

No dia 29 (sexta-feira), a 
partir das 19h, serão abertos 
os portões para o jardim da 
casa, e terão início as apre-
sentações musicais. Às 20h, 
será feito o pronunciamento 
das autoridades, descerra-
mento da placa e entrega ofi -
cial dos serviços de reforma/
restauro da Casa da Cultura, 
bem como a abertura das 
exposições que serão realiza-
das ao longo da programação 
geral do evento de Retomada. 
Também neste horário, terá 
início a comercialização de 
um especial "Café com Tor-

RETORNO

Retomada da Casa da Cultura 
acontece no fi m de semana do dia 29
Evento contará 
com atrações 
em diferentes 
modalidades 
artísticas

tas".
No sábado (30), as expo-

sições estarão abertas a par-
tir das 19h, horário em que 
também passará a ser servi-
do o Café com Tortas neste 
dia. No domingo (01), a Casa 
será aberta a partir das 14h, 
contando com uma progra-
mação diferenciada para as 
crianças.

LANÇAMENTO DE 
LIVROS

Também nesta ocasião, 
haverá o lançamento de três 
livros, no 2º piso: Dagoberto 
Waydzik lança o livro "His-
toricidade: história & relatos 
– bairros de Irati", que traz 
crônicas que, com uma es-
crita leve e dinâmica, contam 
a história da formação dos 

bairros de Irati; Luiza Nelma 
Fillus lança o livro "Trajetó-
ria das Trovas em Irati: suas 
memórias e suas ações", que 
traz uma pesquisa sobre os 
mais de cem anos da histó-
ria deste gênero literário no 
município, desde os primei-
ros trovadores até os dias de 
hoje; e Orlando Luiz Azevedo 
lança a coletânea de contos, 
crônicas, histórias, trovas 
e poesias intitulada "Irati, 
nossas memórias", sendo ele 
um dos autores e o organiza-
dor do livro, que conta com 
trabalhos que foram inicial-
mente publicados no grupo 
"Era uma vez em Irati", da 
rede social Facebook. Além 
dos já citados, são autores 
nesta coletânea também 

Caterina BalsanoGaioski, 
Célia Terezinha Neves Vieira, 
DorianeDaniliszynLedes-
ma, Elenice ChudekKoppe, 
Elizabeth Krinski Beraldo, 
Herculano Batista Neto, Ju-
lioBronislavski, Leda Mara 
G. de Oliveira, Luiz Vieira, 
Maria HawreszkoMolossi, 

MariniceBiacchi, Miriam de 
Oliveira Vargas e Silvia Maria 
Svereda.
AMBIENTES DA CASA

Alfredo Van der Neut, 
atualmente responsável pela 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de Irati, comenta que 
“este serviço de qualidade 
efetuado na Casa da Cultura 
vai durar vários anos”. A sede 
administrativa da Secretaria, 
já em 2019, foi retirada do ca-
sarão, e transferida para uma 
edifi cação anexa, onde segue 
funcionando. Uma sala, na 
parte superior da Casa da 
Cultura, permanecerá como 
memorial da família Gomes, 
com acervo de objetos fami-
liares e pessoais, sobretudo 
de Edgard e Egas Andrade Go-
mes. Haverá ainda o corredor 
com a galeria dos prefeitos. 
Outras salas do piso superior 
serão destinadas às exposi-
ções itinerantes e fi xas, como 
as que estão agendadas para 
o evento da retomada.

O antigo imóvel, hoje atrativo turístico municipal, passou por total adequação, e voltará a funcionar
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SECOM

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Irati fez um 
balanço das atividades rea-
lizadas durante os últimos 
dois anos. Mesmo com foco 
maior no combate à pande-
mia de Covid-19, os demais 
atendimentos à população 
não deixaram de ser rea-
lizados pelas equipes de 
saúde do município.

De acordo com a se-
cretária da pasta, Jussara 
Kublinski Hassen, entre 
os anos de 2020 e 2022, 
foi dada maior atenção à 
qualificação e execução 
de projetos e programas já 
existentes. “Novas ações 
também foram implan-
tadas para a busca de um 
atendimento de qualidade, 
prezando pelos princípios 
de equidade, integralidade 
e universalidade estabele-

IRATI

Secretaria de Saúde faz avaliação 
de atividades nos últimos dois anos
Paralelo ao 
enfrentamento à 
Covid-19, foram 
feitas melhorias 
de estrutura, 
equipamentos, 
veículos e 
de pessoal, e 
implantação de 
programas e novos 
projetos

cidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) ”, destacou 
Jussara.

PROJETOS EM 
IMPLANTAÇÃO

Algumas ações e proje-
tos que estão em andamen-
to são a implantação de 
internet em 100% das Salas 
de Vacina, a reativação do 
Programa de Combate ao 
Tabagismo, implantação 
do Programa Saúde na 
Escola com abrangência 
inicial de duas escolas, 
implantação do Programa 
Planifica SUS nas Unidades 

Básicas de Saúde François 
Abib e de Engenheiro Gu-
tierrez, implantação do 
Prontuário Eletrônico em 
cinco pontos nas Estra-
tégias de Saúde da Famí-
lia Rio Bonito, Adhemar 
Vieira de Araújo e Vila São 
João, na Unidade Básica 
de Saúde François Abib e 
no Ambulatório Ildefonso 
Zanetti.

Além disso, a Secretaria 
de Saúde também efetuou 

e está trabalhando na im-
plantação do SAMU, do 
atendimento de fisiotera-
pia pós-Covid; Farmácia 
Hospitalar e Municipal na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento, implantação da 
Central de Abastecimento 
Farmacêutico (CAF), inser-
ção do Centro de Operações 
Especiais e Fiscalização 
(COEF) e implantação da 
Linha de Cuidado à Obesi-
dade e Sobrepeso.

“Além destas ações, o 
Projeto Mãe Iratiense está 
em fase final de implanta-

ção e a contratação de uma 
equipe multiprofissional 
de Atenção Especializada 
em Saúde Mental se encon-
tra em fase de avaliação 
e liberação pelo Ministé-
rio da Saúde com recurso 
mensal de R$12mil”, ex-
plica a secretária. Também 
estão sendo implantadas 
três Estratégias de Saú-
de da Família (ESF) nos 
postos François Abib, de 
Engenheiro Gutierrez e do 
bairro Lagoa. Outras três, a 
serem inseridas no Ambu-
latório Ildefonso Zanetti e 
nas unidades Ademar Ne-
ves (Saúde da Mulher, pró-
ximo ao Estádio Municipal 
Abrahm Nagib Nejm) e da 
Vila São João, estão sendo 
analisadas pelo Ministério 
da Saúde.

MUDANÇAS DE 
ESTRUTURAS

Neste período, a Secre-
taria de Saúde também 
descentralizou o atendi-
mento do Pré-Natal, para 
facilitar o acesso das ges-
tantes ao atendimento pró-
ximo de suas residências, 
cumprindo uma determi-
nação do Ministério da Saú-
de. Também houve descen-
tralização dos agendamen-
tos e cadastramentos para 
consultas especializadas, 
agendamento e retiradas 
de exames. Agora, todos 
estes serviços podem ser 
feitos nos postos de saúde.

A pasta também am-
pliou o horário de atendi-
mento odontológico, que 
passou a atender por mais 
duas horas, de segunda a 
sexta-feira, e por quatro 
horas aos sábados. Além 
disso, foram feitos dois 
mutirões de consultas e 
exames especializados. Na 
parte estrutural, foram 
feitas mudanças nos se-

tores de Pré-Natal, Saúde 
da Mulher, Saúde Mental e 
Almoxarifado para a UBS 
Ademar Neves, que foi in-
teiramente reformada.

Outra grande mudança 
foi a UPA da Vila São João, 
que passou a atender como 
Pronto Atendimento 24 
horas. Antes disso, o PA 
funcionava na Unidade 
Ademar Neves, ao lado do 
Estádio Municipal. Já, os 
setores administrativos de 
Consultas Especializadas, 
Transporte, Vigilância Sa-
nitária e de Endemias, tam-
bém foram alocados em 
outros espaços, com novos 
móveis e equipamentos.

O posto de Saúde do Rio 
Bonito recebeu nova cober-
tura na entrada, pintura, 
revisão e melhorias nas 
partes hidráulica e elétrica. 
Já, a Unidade Ademar Viei-
ra de Araújo recebeu nova 
cobertura e pintura.

No Ambulatório Ildefon-
so Zanetti, foi feita a fina-
lização da reforma e foram 
adquiridos novos móveis e 
equipamentos para o local. 
O prédio da fisioterapia foi 
reformado, pintado e no-
vos aparelhos de fisiotera-

pia foram adquiridos. Uma 
nova pintura também foi 
feita no prédio do setor de 
odontologia. A Secretaria 
também entregou, nos úl-
timos dois anos, a reforma 
geral da Unidade de Saúde 
Ademar Neves e inaugurou 
o posto do bairro Alto da 
Lagoa.

VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS

Neste período, o mu-
nicípio também adquiriu 
quatro novas ambulâncias, 
oito carros (quatro para 
as Estratégias de Saúde 
da Família e quatro para 
o Transporte Sanitário), 
uma van para o Transporte 
Sanitário, 70 tablets para 
os agentes comunitários 
de saúde e de endemias, 
três equipamentos para 
consultório odontológico, 
13 câmeras de seguran-
ça instaladas no Pronto 
Atendimento, novas placas 
de identificação para as 
unidades de saúde, cadei-
ras e mesas de escritório, 
bebedouros, cortinas para 
as UBS, aparelhos de ar 
condicionado, computa-
dores e uniformes para 
motoristas, agentes co-
munitários de endemias e 
equipes de enfermagem. 
Também foram fabricados 
móveis planejados para 
a Farmácia Hospitalar e 
o Ambulatório Ildefonso 
Zanetti.

PESSOAL
Durante os dois últi-

mos anos,  a  e quipe de 
trabalho também foi in-
crementada, com a con-
tratação de enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, 
motoristas socorristas, 
dentista, assistente so-
cial ,  psicólogo,  farma-
cêutico e nutricionista. 
“ M e s m o  c o m  t o d a s  a s 
dificuldades, com cada 
p r o f i s s i o n a l  d e  s a ú d e 
enfrentando um desafio 
coletivo e pessoal com a 
pandemia, conseguimos 
atender a população e, 
ainda, melhorar os servi-
ços já existentes, fazendo 
com que a saúde chegue 
mais perto do cidadão”, 
observou a secretária de 
Saúde.
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Nestes dois últimos anos, tiveram mais contratações de enfermeiros, técnicos, dentistas, etc

Posto de Saúde do Rio Bonito ganhou uma cobertura na entrada

Quatro novas ambulâncias, oito carros e uma van foram adquiridas 
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AMANDA BORGES

Na quinta (14) e sexta-
-feira (15), o suplente de 
deputado estadual, Hus-
sein Bakri, visitou Irati e 
Rio Azul. Na ocasião, Bakri 
anunciou a liberação de 
mais de R$ 790 mil em re-
cursos, valor dividido entre 
os dois municípios. Em 
Irati, o valor será utilizado 
para pavimentar uma rua 
e para construção de uma 
ponte. Em Rio Azul, o di-
nheiro já foi para a compra 
de uma pá carregadeira.

IRATI
Para a realização das 

duas obras, Irati receberá  
R$ 395 mil. A ponte será 

INVESTIMENTO

Hussein destina mais de 
R$ 790 mil para a região
Em Irati, valor 
será usado para 
a pavimentação 
de uma rua e a 
construção de uma 
ponte. Já em Rio 
Azul, o dinheiro foi  
para compra 
de uma pá 
carregadeira

São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE 
números da sorte para concorrer. 

São milhões milhões 

Consulte seus números da sorte e regulamento 
em poupancapremiadasicredi.com.br

Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de Capitalização de Pagamento Único, Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de Capitalização de Pagamento Único, 
Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. 
Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - 
0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

em prêmios*

feita em concreto e armada 
sobre o Rio do Meio, situada 
entre a Rua Onório Podgur-
ski e a Rua das Camélias, no 
bairro DER. O valor disponi-
bilizado pelo deputado foi                                                                        
R$ 295.534,60 e a obra tam-
bém contará com a contra-
partida municipal de R$ 
115.534,60 para conclusão.

“Serão cerca de R$ 400 
mil através de emendas que 
indiquei para a construção 
de uma ponte de concreto 
sobre o Rio do Meio e a pavi-
mentação da Rua Camélias, 
a pedido do vereador César 
Batatinha”, disse Bakri em 
suas redes sociais. Ainda, 
Hussein afi rmou que a obra 
será de extrema relevân-
cia para os moradores da 
localidade, tendo em vista 
os problemas enfrentados 
por eles em dias de chuva. 
“Esse é o estado de gente 
que trabalha, Irati pode 
sempre contar com meu 
apoio”, completou.

Além disso, os morado-
res da Rua Camélias ga-
nharão nova pavimentação 
para a melhor circulação 

de pedestres e veículos. A 
obra, de R$ 105.205,55, tam-
bém será custeada pelo o 
investimento estadual, por 
intermédio de Hussein, de                                  
R$ 100.195,76, e a contra-
partida municipal de R$ 
5.009,79. 

No projeto da pavimen-
tação, estão inclusos os ser-
viços preliminares de terra 
plenagem, base e sub-base, 
revestimento, meio-fio e 

sarjeta, urbanização, sina-
lização de trânsito, drena-
gem e ensaios tecnológicos. 
Também participaram da 
visita o Tenente Coronel 
Taborda, o vereador Cezar 
Batatinha e Emiliano Go-
mes.

A autorização para obra 
foi aprovada pelo prefeito 
de Irati, Jorge Derbli, e 
estiveram presentes para 
a assinatura a vice-prefei-
taIeda Waydzik.

RIO AZUL
A Secretaria de Obras de 

Rio Azul foi contemplada 
com uma pá carregadeira. 
Hussein foi responsável por 
destinar, através de emen-
das, R$ 400 mil para com-
pra do novo equipamento. 
Ainda, a Prefeitura ofer-
tou uma contrapartida de                                                              
R$ 224 mil, já que o va-
lor total da máquina era                               
R$ 624 mil.

“Este equipamento de 
última geração vai ajudar 

a agilizar os serviços da 
Secretaria de Obras, além 
de auxiliar os agriculto-
res do município com o 
trabalho mais pesado”, 
afirmou Hussein sobre 
a sua contribuição com 
o município. O suplente 
t a m b é m  r e f o r ç o u  q u e 
há um compromisso do 
governo Ratinho Junior 
com os paranaenses, em 
realizar medidas efetivas 
e palpáveis na vida dos 
moradores do Paraná.“O 
Governo do Estado apoia 
as políticas municipalis-
tas, que refletem no dia 
a dia da população para-
naense”, conclui Hussein.

O Prefeito de Rio Azul, 
Leandro Jasinski, come-
morou a conquista. “Es-
t a m o s  a q u i  m a i s  u m a 
vez com o nosso amigo, 
Hussein Bakri, junto com 
os vereadores Sebastiao, 
Marinho e  Zerico,  por 
um motivo muito feliz. 

Estamos recebendo uma 
pá carregadeira que com 
certeza é um equipamen-
to muito bom”, afirmou o 
prefeito.

“Isso é parceria, esse é 
amigo. Ele é alguém que 

Hussein Bakri esteve em Irati, no bairro DER, onde será investido o recurso viabilizado

Em Rio Azul, Hussein esteve acompanhado do prefeito e vereadores

 “Isso é parceria, 
esse é amigo. Ele 
é alguém que 
tá trabalhando 
conosco e nos 
ajudando”, 

VEREADOR MARINHO, DE RIO AZUL

tá trabalhando conosco e 
nos ajudando”, foi o que 
disse o vereador Marinho, 
de Rio Azul, sobre os re-
cursos liberados por Hus-
sein. “Nós não sabemos 
como agradecer o senhor, 
mas com certeza esse ano 
o senhor vai ser muito 
bem lembrado aqui em 
Rio Azul”, afirmou Sebas-
tiao Soares, também ve-
reador. Ainda, o vereador 
Zerico Verdureiro deixou 
um recado para todos os 
Rio Azulenses: “população 
de Rio Azul, olhem para 
quem está olhando para 
o nosso município”.
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Suelen Lima
GENTE

Festa de 
debutante!

Para toda 
garota os 15 
anos são os 
mais espe-
rados e, no 

domingo 
(17), a Milena 

comemorou 
em grande 

estilo!Que este 
novo ciclo lhe 
traga muitas 
conquistas e 

realizações. Fi-
lha de Moacir 

Jacumasso e 
Luciane Velo-

zo. Parabéns!!!
A pequena Sofi a 
assoprou sua 
segunda velinha 
na segunda-fei-
ra (18). Que você 
possa carregar 
sempre em 
seu rosto este 
sorriso e em 
seu coração a 
pureza de uma 
criança. Que 
todos os dias 
sejam de muitas 
alegrias. Feliz 
Aniversário!
Filha de Vardo e 
Angelica.

Luiz Augusto Boscar-
din, popularmente 

conhecido como Ico 
da Pedreira, come-

morou seus 77 anos 
na quinta-feira (21). 

Que seu caminho seja 
iluminado e repleto de 

saúde para que você 
possa continuar come-
morando esta data ao 
lado das pessoas que 

lhe querem bem, assim 
como o prefeito Jorge 
Derbli que carinhosa-

mente o chama de “pai 
do coração”. 

Muitos anos de vida e 
um aniversário repleto 

de alegrias!
Parabéns!!!

Mais uma conquista para conta!
Amanda Borges e Leticia Helena Pabis, escritoras da redação da Folha, foram 

aprovadas no curso de jornalismo pela Unicentro de Guarapuava.
Um caminho brilhante e repleto de sucesso a vocês!!!

A belíssima 
Jhenifer Franco 
iniciou o ciclo 

dos seus 21 anos 
na terça-feira 
(19). Que este 
seja cheio de 

amor, alegrias e 
sucesso! 

A infl uencer digital Dani 
Choma comemorou a che-
gada dos seus 24 anos na 
terça-feira (19). Que seu 
caminho seja leve e divertido 
como você!
Dona de muita carisma, ela 
recebeu muitas felicitações 
de seus seguidores nas redes 
sociais. Feliz vida!!!
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