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Soja: quando vender?

IMBITUVA

Show de
Fernando &
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acontece dia
02 de maio

Mercado continua a oscilar e produtor tem dúvida
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Leandro
conquista
recurso no valor
de R$ 1,3 mi
em Brasília
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REBOUÇAS

Nova loja da
Calce Bem
Calçados é
inaugurada no
município

O mercado da soja continua
com variação. Essa oscilação
foi vista desde o início da safra
de 2021/2022 e deve continuar nos próximos meses. Mas
mesmo com as altas e baixas,
os produtores conseguem obter lucro. Os analistas avaliam
essa variação e aconselham ao
produtor que a venda do grão
seja feita de forma parcelada.
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A educação é o caminho
da liberdade

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
Instabilidade no mercado da soja, mas com preços bons
O mercado da soja continua oscilando
muito, desde o ano passado a variação de
preço acontece na cotação internacional,
mas os preços estão bons, e os produtores não
têm do que reclamar em questão de venda.
E esta semana, trazemos esse assunto como
matéria principal do jornal.
Estamos chegando ao fim da colheita do
grão no Brasil, devido ao clima, houve quebra
de produção. Tempo seco, chuva, estiagem
e novamente chuva. Esse foi o cenário que o
brasileiro enfrentou nesta safra 2021/2022,
mas mesmo assim, a cotação continua valorizada. E para que os produtores tenham
lucro, os analistas avaliam que eles devem
vender em lotes, vender quando garantir
que o valor recebido do produto terá uma
sustentabilidade financeira.
Para se ter uma ideia da oscilação que
aconteceu, desde o final do ano passado
até agora, o preço da saca de soja sofreu
mudanças. Em Paranaguá, por exemplo, no
ano passado, chegou a R$ 215 nos melhores
momentos e o menor foi de R$ 172. Este ano,
apresentou R$ 211 no mesmo porto. Já em
períodos mais baixos avaliou em R$ 176,50,
segundo o doutor Eugenio Stefanelo. Há um
mês, a cotação chegou a R$ 202. Este ano, ao
produtor, no mercado, em cidades menores,
o preço mais baixo foi de R$ 172 e o mais elevado foi de R$ 209.
Esta variação de valores se deve a três fatores principais. Primeiro, a quebra de safra na
América do Sul devido ao clima seco. Segundo, do apetite da demanda de soja do outro
lado, que continuou elevada, principalmente
por parte da China, que é o maior absorvedor

da soja mundial. E por último, a taxa de câmbio
no Brasil em relação ao dólar, que, em 2021 e
2022, sofreu uma enorme variação, e chegou
a apresentar R$ 5,90 em alguns períodos.
O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de soja, seguido dos Estados Unidos
(EUA) e depois Argentina. A cotação da soja é
dada pela oferta e demanda mundial, e refletida principalmente na bolsa de Chicago. De
acordo com o doutor Stefanelo, na safra passada, o Brasil tinha colhido 140 milhões de toneladas (t), e este ano deve colher em torno de
R$ 128 milhões, e isso “é uma quebra bastante
significativa da safra e, obviamente, elevou as
cotações da soja”, disse Eugenio. Além disso, os
prêmios, que são valores que se paga a mais ou
a menos na cotação internacional dependendo
da disponibilidade da soja no momento e principalmente nos portos, no ano passado e neste
têm sido positivos. Em Paranaguá, em 2022,
o menor valor foi de US$ 0,13 e o maior foi de
US$ 2,5, somado a cotação internacional.
Vemos uma mudança no cenário da soja,
mas que não deve afetar o produtor para
venda. Porém, no Brasil, deve se refletir no
produto final, para o consumidor. Além da
soja, a cultura do feijão e milho foi prejudicada com o clima, e os altos custos de produção
devem afetar, principalmente, a produção de
frango, suíno e leite. Já observamos essa elevação na hora da compra, e acabamos pagando
por esses prejuízos, porém que nada tem a
ver com os preços praticados no mercado
internacional da soja. Mas podemos esperar
que a próxima safra seja melhor e que o clima
contribua para que não precisemos sentir no
bolso esses danos.

O atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito
com a lei é um desafio e necessita de um olhar resiliente e
reflexivo, visto que é considerado um momento oportuno de
mudanças. Nesse contexto, é preciso ressaltar a importância da
oferta da qualificação profissional aos jovens inseridos em um
contexto de privação de liberdade, uma vez que que, por meio
dela, faz-se possível o acesso dos adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas ao conjunto de conhecimentos
científicos e culturais, que contribuem para seu progresso.
Além disso, essas medidas auxiliam na permanência e continuidade de suas trajetórias vinculadas ao mundo do trabalho.
No Paraná, o Programa Estadual de Aprendizagem, financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) compõe a estrutura
de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, nas Unidades Socioeducativas do estado, vinculadas ao Departamento
de Atendimento Socioeducativo (DEASE). Essa parceria da
Secretaria de Justiça, Família e Trabalho com entidades sem
fins lucrativos, como a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) e Rede
Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENASPSI) tem sido essencial para reinserir jovens na sociedade.
A iniciativa visa recrutar, selecionar, capacitar e supervisionar adolescentes e jovens, além de oferecer a oportunidade
de profissionalização na área administrativa aos que possuem
idade entre 14 e 18 anos, inserindo-os nas 700 vagas criadas
nos Órgãos da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Empresas Públicas. Estes objetivos fundamentam-se
ainda nos artigos 62, 63, 65, 67 e 69 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, no Decreto 5.598 de 1º de dezembro de 2005
revogado pelo Decreto nº 9.579 de 2018, além do Artigo 227 da
Constituição Federal.
Todo esse programa leva em conta o valor da Aprendizagem,
uma modalidade de profissionalização assentada no princípio
do trabalho educativo, o qual se caracteriza pela prevalência da
atividade pedagógica sobre a laboral, conforme preconizado no
art. 68 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Considerando a análise do perfil dos adolescentes em conflito com a lei atendidos pelo Sistema Socioeducativo do Estado
do Paraná, no que se refere à situação ocupacional anterior
ao cumprimento da medida socioeducativa, percebe-se que a
maior parte dos adolescentes estava trabalhando sem registro,
em 43% dos casos. O segundo maior grupo, 33%, informou não
trabalhar na época. Apenas 2% trabalhavam com o devido registro. Ainda, 5% dos jovens nunca tinham exercido nenhum
ofício e 0,6% dos adolescentes informaram que exerciam
alguma atividade não remunerada no momento anterior à
institucionalização.
Pelo número de jovens que não estavam trabalhando ou o
faziam sem registro, é fácil perceber que iniciativas que visem
a inserção no mercado e a geração de renda são de extrema
importância, pois, além de promover o estímulo à prática da
cidadania e de valores éticos, possibilita oportunidades de
prospecção social dos adolescentes.
A aprendizagem ampara os direitos quanto à jornada de trabalho, férias e previdência social, e se revela um estímulo para
o empenho desses jovens, além de contar com a importante
orientação de entidades qualificadas em formação técnico-profissional, garantindo, assim, a permanência nos estudos
e nas atividades escolares dos participantes do programa.
Além disso, com a dedicação em ensinar uma profissão e
remunerar o jovem por tal atividade, o Poder Público garante
o cumprimento de políticas públicas e oferece a ele a oportunidade de vivenciar a ampliação de suas habilidades, capacidades
e qualificação para que, quando adulto, ele possa ingressar de
forma mais competente no mundo de trabalho.
Entendemos que a educação e a qualificação profissional
no contexto de privação de liberdade não pode ser encarada
como mero cumprimento das legislações e sim como elemento norteador do processo de formação dos adolescentes. Uma
oferta educacional e a qualificação profissional consolidada,
qualitativa e,consequentemente, eficaz em seus resultados garantirão um processo de formação integral para o adolescente,
na perspectiva de propiciar condições para a retomada de sua
vida em contextos diferentes daquele no qual estava inserido,
quando cometeu o ato infracional.
CEL. DAVID ANTÔNIO PANCOTTI É CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SEJUF) E CONSELHEIRO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ
(CIEE/PR)
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Irati tem, conforme anunciado pela Sanepar, 92% de redes de esgoto. Este é um investimento que não se percebe
depois da obra acabada, mas
é relevante para o sistema de
saúde do município, principalmente nestes momentos
de escassez hídrica. Isto é
prova de que a maioria dos governantes que passaram pelo
Passo 2 de abril estavam com
o pensamento voltado para
atender a população carente
ou não, porque esgoto e água
tratada é pra todos. E o prefeito Jorge está buscando chegar
cada vez mais próximo aos
100%. Tarefa difícil, mas não
impossível.

A final do BBB 22, novamente, teve um resultado
que não contempla muitas
pessoas. Com isso, em meio a
tantas reclamações, fica um
questionamento: o que esta
pessoa fez pra mudar este cenário? Essa mesma dúvida se
aplica aqueles que não estão
contentes com o cenário eleitoral! Não adianta reclamar.
Tem de agir.

"O que eu penso,
não muda nada
além do meu pensamento, o que eu
faço a partir disso,
muda tudo!"

Sorte ou perseverança
O prefeito de Rio Azul, Leandro Jasinski, mais uma vez conversou com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. O fato aconteceu durante a “Marcha dos Prefeitos”, que está acontecendo
em Brasília dos dias 25 a 28 de abril. Jasinski foi acompanhado
dos vereadores Marinho e Sebastião. Agora, fica a dúvida se foi
sorte ou perseverança do prefeito Leandro. De quebra, Leandro
ainda trouxe recursos de deputados como Leandre.

LEANDRO KARNAL

O prefeito de Guamiranga, Marcelo Leite, também
foi a Brasília na Marcha dos
Prefeitos, mas fez uma viagem mais tranquila. Marcelo, foi de carro. Dispensou
as correrias de aeroporto
e foi aproveitar a viagem
tranquila. Assim, para além
de buscar recursos, o prefeito foi conhecer a capital
federal de uma forma que,
talvez, poucos conheçam.
O seu retorno será na próxima sexta.

Rendeu
E a viagem rendeu. O prefeito conseguiu viabilizar R$
1.5 milhões em emendas.
Leandre, Roman, Paulo Martins, Felipe Francisquini,
Aroldo Martin e Luciano Ducci destinaram emendas para
o município. Embora não
aconteça tudo este ano, mas
é ganho para o município.
Além disso, Leite também
obteve a confirmação do investimento do estado para o
recape na pavimentação na
comunidade da Boa vista,
orçada em R$5.150 milhões.

Reprodução WhatsApp

Voouu di carro...
Em segunda...
O vereador de Prudentópolis Adão Kostechi (PSDB)
foi condenado, em segunda
instância, por assassinato
e tentativa de assassinato.
Seu processo foi julgado em
Prudentópolis, momento
em que recebeu uma pena
17 anos de reclusão. Adão
recorreu ao TJ e perdeu novamente. Acredita-se agora que
ele recorra ao STJ, até como
forma de protelar a sentença. Enquanto isso Adão, que
mesmo sendo do quadro do
PSDB, partido de situação a
Osnei, age como oposição e
tem mandato de vereador
mantido pela Câmara de Vereadores. Até porque a Casa
não pode fazer nada enquanto não tiver o “Transitado em
Julgado”. Ou pode?!?!?!

Desinformação
O vereador em questão
ainda está “causando” nas
redes sociais. Ele tem se apropriado de tramitações de leis
municipais, propostas pelo
executivo, para confundir a
população e lança-la contra
o prefeito. A agenda da vez, é
uma lei que busca normatizar
o abate de animais para fins
comerciais no município.
Atitude esta que beneficia,
por exemplo, os produtores
de Cracóvia do município. O
nobre edil Adão, distorce os
fatos em vídeo postado na
internet. Mas, esperar o que...

Presenças
Na Marcha dos Prefeitos, vários mandatários da nossa região
estiveram em Brasília: Jorge Derbli, de Irati; Moacir Szinvelski,
de Mallet; Leandro Jasinski, de Rio Azul; Junior Benato, de Inácio
Martins; Luiz Zak, de Rebouças; e Marcelo Leite, de Guamiranga.
Todos, além da presença na briga pelo aumento da tabela do
SUS, também buscaram recursos para seus municípios. Na
foto, os prefeitos Jorge, Moacir e Leandro.

"92%"
Reprodução WhatsApp

Incessante

O ex-vereador e ex-secretário de Esportes, Antônio Celso
de Souza, o Xoxôlo, filiou-se
recentemente ao PP. A filiação foi em Curitiba, a convite
de Evandro Roman (PP-PR).
Xoxôlo que foi um dos fundadores do PSD em Irati, diz
que agora tem espaço e apoio,
inclusive, para uma candidatura a deputado estadual.
Xoxôlo, enquanto vereador, foi
quem apresentou para Roman
o projeto para minimizar as
enchentes no centro de Irati.
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O prefeito Jorge Derbli
assinou esta semana uma
ordem de serviço para investimento de mais de
R$ 15 milhões em saneamento em Irati. O investimento é
todo da Sanepar e teve o intermédio do deputado estadual
Artagão Junior. O prefeito
ressaltou que a ampliação da
ETE (Estação de Tratamento
de Esgoto)representa respeito
ao meio ambiente. “Será um
trabalho com muita tecnologia para melhorar a filtragem
do esgoto que vai para o Rio
das Antas. É um investimento
pesado do governo Ratinho
e da Sanepar, com o auxílio
do nosso deputado Artagão
Júnior, um incansável trabalhador pela cidade de Irati”,
ressaltou Derbli. Na foto,o
prefeito Jorge Derbli, o presidente da Sanepar Cláudio
Estabile e o deputado Artagão
Junior.

Movimento

Reprodução WhatsApp

Ampliação

Reprodução WhatsApp

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

Xoxolo e Roman
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Pajé Ronaldão
O vereador iratiense Ronaldão do Povo (PSDB), tem
umas “tiradas” de Pajé. De
tempos em tempos, ele dá
uma receitinha para o povo.
Ele já receitou tomar “creolina” no combate à Covid,
e agora fez uma orientação inusitada. Ele gravou
um vídeo e compartilhou
por WhatsApp, dando uma
receita caseira para curar
hemorroida. Pela riqueza de
detalhes, já deve, inclusive,
ter experimentado. Agora,
resta saber se as receitas estarão na plataforma de trabalho do pretenso deputado.

O município de Irati
tem uma das maiores
coberturas de esgoto
no estado.

Trocou
O Governador Ratinho
Junior trocou o secretário de
Segurança do estado. O secretário Coronel do Exército
Rômulo Marinho Soares, que
assumiu a pasta em maio de
2019, foi deposto do cargo.
Quem voltou a presidir a
pasta é Wagner Mesquita,
que atuava na direção-geral
do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Ele
é delegado da Polícia Federal
e já foi secretário de Segurança Pública do Paraná entre maio de 2015 e fevereiro
de 2018, no governo de Beto
Richa.

FOLHA

4 CIDADES Irati, 29 de Abril de 2022

IRATI

Prefeitura assina contrato de R$ 15,6 mi
para ampliação do sistema de esgoto
Toda a população
atendida com
rede coletora será
beneficiada de
forma direta

Foi assinado, a segunda-feira (25), o contrato de R$
15,6 milhões entre a Prefeitura de Irati e a Sanepar
para ampliação do sistema
de esgoto. O deputado Artagão Júnior acompanhou
o prefeito Jorge Derbli
durante a assinatura com
o diretor-presidente da
Sanepar, Claudio Stabile.
A ampliação do sistema
de coleta de esgoto de Irati
irá beneficiar diretamente
92% da população, que é
atendida com rede coletora
pela Sanepar. A ampliação
da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE) Rio das An-

Assessoria

ASSESSORIA E SECOM

Artagão Júnior acompanhou o prefeito Jorge Derbli durante a assinatura com a Sanepar
tas, no bairro Canisianas,
incluirá a instalação de
pós-tratamento modular
com flotação por ar dissolvido, com vazão sanitária

total média de 110 litros
por segundo, entrada de
energia, elevatórias de
recuperação de nível e
de lodo, casa de quadros,

produtos e equipamentos.
Todo o investimento
será feito pelo Governo
do Estado, por meio da
Sanepar. O prazo para a

e m p r e s a ve n c e d o ra d a
licitação, Fast Indústria e
Comércio, executar a obra
é de 360 dias.
O prefeito ressaltou
que a ampliação da ETE
representa respeito ao
Meio Ambiente. “Será um
trabalho com muita tecnologia para melhorar a
filtragem do esgoto que
vai para o Rio das Antas. É
um investimento pesado
do governo Ratinho e da
Sanepar, com o auxílio do
nosso deputado Artagão
Júnior, um incansável trabalhador pela cidade de
Irati”, ressaltou Derbli.
“Uma obra muito importante para o município.
Um grande investimento
que vai proporcionar mais
qualidade no atendimento que já é excelente em
Irati”, disse o deputado
Artagão.
A previsão é que a obra
gere cerca de 120 empregos diretos e 640 indiretos.

MUDANÇA

Major Ferraz deixa comando da 8ª CIPM
e tenente Gisleia assume, interinamente
Troca aconteceu
devido ao major
assumir o 16º
Batalhão de
Guarapuava

Após quatro dias dos ataques em Guarapuava, a Polícia Militar do Paraná decidiu
pela troca de comando do
16º Batalhão. Quem assumiu
o cargo é o major Flávio Vicente Ferraz, que comandava a 8ª Companhia Independente da Polícia Militar de
Irati (CIPM). A partir disso,
quem está no comando da
8ª CIPM, interinamente, é a
tenente Gisleia Ferreira.
O tenente-coronel Joas
Marcos Carneiro Lins deixou o cargo do 16º Batalhão
e, de acordo com a nota da
PM, “a transferência foi
uma decisão do Comando
da Corporação, em face dos
últimos acontecimentos e
circunstâncias ocorridos
em Guarapuava nos últimos
dias”. O tenente-coronel Joas
foi para a função de Chefe
de Estado-Maior do 4° Comando Regional (CRPM), em
Ponta Grossa.
8ª CIPM
Os 10 municípios atendidos pela 8ª CIPM serão
comandados, interinamente, pela 1ª Tenente Gisleia,

Arquivo Folha/Valdelino Pontes

JAQUELINE LOPES

Major Flávio Ferraz deixou o comando da 8ª CIPM e tenente Gisleia assumiu, interinamente
que já é a subcomandante, e
continua com as duas funções, até que seja designado
um novo comando, sem data
prevista para acontecer.
A tenente atua há 27 anos
na PM, é natural de Irati e
conhece bem a região. Se-

gundo ela, dará continuidade ao trabalho já realizado.
“Como subcomandante, já
trabalho na parte operacional da tropa que desenvolve
operação, verifica índices
de criminalidades para ver
onde aplicar melhor a tro-

pa, faz operações, arrastão,
onde tiver necessidade de
estar colocando a tropa diferenciada a gente sempre
está no comandando. Não
vai mudar muito na forma
de trabalhar”, disse.
Ela ainda comenta que a

população pode confiar no
trabalho que vai realizar.
“Inclusive, quero agradecer,
agora assumindo o comando interino, vejo que está
tendo uma recepção muito
boa para mim, e quero dizer
que podem contar sempre
comigo. As portas da CIPM
vão estar abertas a todos.
Vamos estudar a melhor
maneira de atender a nossa
comunidade. A população
pode continuar confiando
na Polícia Militar, e a gente
está sempre à disposição”,
finaliza.
Gisleia entrou para a
Polícia Militar em 1996,em
Guarapuava,onde trabalhou por cinco anos. Depois, foi para Ponta Grossa,
onde ficou por mais cinco,
já atuou em Curitiba e na
coordenação estadual do
Proerd, função em que
viajava o Paraná inteiro, quando conheceu as
regiões do estado. Além
disso, ela esteve na Polícia
Ambiental, também em
Guarapuava.
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Décima loja da rede Calce Bem
Calçados é inaugurada em Rebouças
Empresa que
iniciou em
Irati, expande
o número de
unidades levando
conforto e
economia a clientes
de toda a região

JULIANO JORGE MARCONDES,
PROPRIETÁRIO

Na foto, as colaboradoras que atuarão na nova unidade e o proprietário da empresa

Amanda Borges

Ferreira, nº 915, próxima
Escola Estadual Professora Maria Ignácia, espaço
em que os consumidores
encontrarão calçados de
todos os modelos e marcas. Atualmente, a loja
está recheada de sapatos
e ideias para as estações
outono e inverno, como
botas e coturnos, assim
como incontáveis marcas
de tênis, opção versátil e
que atende a todos os es-

tilos. Além dos calçados,
acessórios como bolsas,
carteiras e relógios também recheiam a unidade.
Para acomodar todos
os produtos, a arquitetura da loja de Rebouças é
cuidadosa, com detalhes
modernos, voltados para
melhorar a experiência do
cliente na loja.“A gente valoriza muito aquele cliente
do interior, aquele cliente
simples. E ele vai chegar
aqui e pensar que essa é
uma loja de shopping, mas
não, é uma loja para você.
Com qualidade, bom gosto e preço acessível” diz
Juliano Jorge Marcondes,
proprietário da rede.
Jéssica Vieira, gerente
da loja de Rebouças, explica que a unidade vem
para aproximar a rede dos
consumidores. De acordo
com ela, muitos clientes
reboucenses procuravam
outras cidades para comprar na Calce Bem e que,
agora, a loja estará mais
acessível para os consumidores que vivem na capital
da amizade. “Trazer uma
loja para cá é facilitar a
vida deles. Ao invés de ir
lá Irati comprar, agora nós

Amanda Borges

“As lojas Calce
Bem querem
oferecer muita
qualidade, com
um preço muito
acessível!”

A unidade inaugurada em Rebouças está localizada na Rua Honorato Pinto Ferreira, nº 915, próxima Escola Professora Maria Ignácia

O conceito da nova loja é inovador e busca melhorar o atendimento

estamos aqui”, aponta.
Parte dos motivos para
a clientela fiel das lojas
são as boas condições de
negociação na hora do
pagamento. Nesse sentido, o grupo procura
sempre utilizar a compreensão no momento da
cobrança, possibilitando
ao cliente flexibilidade
para realizar o pagamento. “Nós somos parceiros
do cliente, temos uma relação de amizade”, conta.
HISTÓRIA
Marcondes conta que a
empresa carrega 28 anos
de história, iniciando
c o m a i n a u g u ra ç ã o d a
primeira loja, em Irati,
no centro da cidade. Atualmente, as dez unidades
da Calce Bem estão distribuídas entre Imbituva, Palmeira, Rio Azul,
Prudentópolis, Mallet,
Irati e, agora, também
em Rebouças, marcando
presença em quase todos
os municípios da região.

Além disso, o grupo também tem inaugurado lojas “Torra Calçados”, que
propõe preços ainda mais
acessíveis aos consumidores.
EQUIPE
Para que as lojas sigam
operando de maneira
eficiente, cerca de 120
colaboradores trabalham

para que o consumidor
seja atendido da melhor
maneira possível em
qualquer uma das unidades que procure. Na
inauguração, as dez gerentes responsáveis pelas
lojas da família Calce
Bem estiveram presentes
e Marcondes brinca: “são
minhas filhas”.

Amanda Borges

Na quinta-feira (28), a
rede Calce Bem Calçados
inaugurou sua 10ª unidade, desta vez, no município de Rebouças. A nova
loja é ampla, espaçosa e
oferece ao consumidor
uma experiência diferente
das demais, cultivando um
novo conceito na compra e
venda de sapatos. O lugar
propicia aos clientes e colaboradores um ambiente
aconchegante e receptivo,
sempre prezando pelos
pilares da empresa: preço
justo, variedade,melhores
condições de negociação e
simplicidade.
A loja está localizada
na Rua Honorato Pinto

Amanda Borges

AMANDA BORGES

A loja oferece uma grande variedade de produtos e marcas
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AGRICULTURA

Preço da soja oscila e especialista
orienta parcelar venda do grão
Cotação continua
valorizada mesmo
com a variação

O mercado da soja continua muito volátil. Chegando
ao fim da colheita do grão
no Brasil, as variações nos
preços continuam fortes, e
tiveram elevações no início
deste ano. A cotação permanece valorizada mesmo com
essa movimentação. Assim,
os analistas avaliam este
cenário e orientam na venda
parcelada do grão.
Desde o final do ano passado até agora, o preço da saca
de soja sofreu mudanças.
Em Paranaguá, por exemplo,
no ano passado, chegou a R$
215 nos melhores momentos
e o menor foi de R$ 172. Este
ano, apresentou R$ 211 no
mesmo porto. Já em períodos
mais baixos avaliou em R$
176,50, segundo o doutor em
Engenharia de Produção, Eugenio Stefanelo, que também

Amanda Borges

JAQUELINE LOPES

Produtor de soja de Irati, Claudio Roginski, fez a venda escalonada do grão nesta safra 21/22
de R$ 209.
Esta variação de valores se
deve a três fatores principais.
Primeiro, a quebra de safra na
América do Sul devido ao cli-

e chegou a apresentar R$ 5,90
em alguns períodos.
O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de
soja, seguido dos Estados Uni-

REGIÃO
Na região da Amcespar que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB) de Irati
atende não foi diferente. Desde o começo da safra houve variação no valor da comercialização. Segundo dados da SEAB, em média, no mês de março deste ano, a saca chegou
a R$ 195,35, o maior nesta safra. O menor valor ofertado foi de R$ 154,56, em novembro
do ano passado. Em alguns dias, foi visto o preço de R$ 209, porém devido a oscilação, foi
rápido, e a SEAB faz o acompanhamento diário.
Os produtores dos nove municípios que fazem parte do núcleo de Irati têm uma estimativa de produção de 685.750 toneladas, porém ainda será estudado devido ao clima seco
e as chuvas no início do ano. A colheita na região deve ser encerrada nos próximos dias,
e até o momento, 92% já foi colhido, só após a conclusão será possível saber a quantidade
final da soja na região da Amcespar.
O presidente da Aciai, Elias Mansur, explica que toda essa movimentação não vai afetar a economia. Em Irati, por exemplo, 70% da renda vêm da agricultura, e o giro, venda
e compra, continua igual, pois o produtor vai utilizar mercado, adquirir novos insumos,
equipamentos, entre outros produtos. “O agricultor investe, vende e isso retorna para a
cidade, gasta a diferença no comércio. E mesmo com essa quebra de safra não interferiu
nas compras. Em Irati, inclusive, conversei com alguns lojistas, e está melhorando as
vendas nas últimas semanas”, destaca.
é apresentador do programa
Negócios da Terra no SBT,
palestrante e especialista
em Política
Há um
O U Agrícola.
TDOOR
mês, a cotação chegou a R$
202. Este ano, ao produtor,
no mercado, em cidades menores, o preço mais baixo foi
de R$ 172 e o mais elevado foi

ma seco. Segundo, do apetite
da demanda de soja do outro
lado, que continuou elevada,
principalmente por parte da
China, que é o maior absorvedor da soja mundial. E por
último, a taxa de câmbio no
Brasil, que, em 2021 e 2022,
sofreu uma enorme variação,

dos (EUA) e depois Argentina.
A cotação da soja é dada pela
oferta e demanda mundial, e
refletida principalmente na
bolsa de Chicago. De acordo
com o doutor Stefanelo, na
safra passada, o Brasil tinha
colhido 140 milhões de toneladas (t), e este ano deve

colher em torno de R$ 128
milhões de t, e isso “é uma
quebra bastante significativa
da safra e, obviamente, elevou
as cotações da soja”, disse o
especialista. Além disso, os
prêmios, que são valores que
se pagam a mais ou a menos
na cotação internacional
dependendo da disponibilidade da soja no momento e
principalmente nos portos,
no ano passado e neste têm
sido positivos. Em Paranaguá,
em 2022, o menor valor foi
de US$ 0,13 e o maior de US$
2,5, somado a cotação internacional.
Mesmo com essa oscilação, os preços foram bons
para os produtores de soja, e
não houve prejuízo na venda.
Isso foi sentido pelo produtor
de Irati, Cláudio Roginski, que
também trabalha com outras
culturas. Ele sofreu com o clima nesta safra, mas não teve
prejuízos financeiros devido à
oscilação de preço. A perca de
30% da soja foi por causa do
clima seco, as chuvas e estiagem. Também, o alto preço do
diesel e dos insumos, que tiveram aumento considerável
neste último ano, interferiu
no lucro final, pois aumentou
o custo de produção.
“Foi um ano atípico, com

chuva no plantio, estiagem, e
na colheita novamente chuva,
aí veio outra seca. Atrapalhou
a cultura da soja, milho e feijão, foi muito ruim. Perdemos
por causa da chuva, por falta
de colher, muita coisa estragou. Mas o mercado agora
está melhorando, o preço está
bom, dá para trabalhar bem.
Não chegamos a ter prejuízo
financeiro, mas o lucro é bem
menor, diminui bastante,
mas devido a estiagem e alta
de custo na produção”, conta
Rogisnki.
QUANDO VENDER A
SOJA
Quando há esta oscilação
no mercado, os analistas
orientam o produtor vender
de forma escalonada, em
lotes, para assim poder ter
lucro. Esperar picos mais altos é uma estratégia. “Venda
em pequenos lotes tentando

“O que aconselho
ao produtor a
fazer quando
tem muita volatilidade no mercado é: jamais
deve vender toda
a produção em
um momento só,
deve escalonar as
vendas”.

EUGENIO STEFANELO

compor um preço médio de
venda bom”, observa o apresentador.
Foi isso que fez o produtor
Cláudio, uma parte da soja foi
vendida antes da colheita, por
contrato. O restante ainda
está colhendo e há um pouco
armazenado. “Mesmo a soja
tendo dobrado de preço nos
últimos dois anos, os custos
de produção estão altos, está
mais caro. O mercado mostrou reação agora neste momento, então, a gente vai dar
uma segurada. O produtor
não sabe o momento exato de
vender, aí quando começa a
baixar se assusta e vende. Não
é fácil de lidar com o mercado
”, comenta o produtor de Irati.
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CONQUISTA

Deputada Leandre dal Ponte garante
R$ 1,3 milhão para Rio Azul

Recursos foram
confirmados em
viagem do prefeito
Leandro Jasinski
com vereadores a
Brasília

O prefeito de Rio Azul,
Leandro Jasinski, junto dos
vereadores Marinho Tyski
e Sebastião Soares, esteve
em Brasília, nesta semana,
na Marcha dos Prefeitos, e
teve a confirmação de mais
recursos com a deputada
federal Leandre dal Ponte
(PSD), que atendeu ao pedido dos políticos e garantiu
R$ 1,3 milhão em recursos
para o município.
As emendas serão destinadas para várias áreas de Rio
Azul, como a vinda de uma
van para saúde, a instalação
do projeto Meu Campinho no
Pinhalzinho para o esporte,
e para o setor de agricultura
com a aquisição de equipamentos agrícolas. Todos os
investimentos vão ajudar
ainda mais a administração
e a população nos serviços.

Assessoria

JAQUELINE LOPES

Prefeito Leandro Jasinski, deputada Leandre Dal Ponte, vereadores Marinho Tyski e Sebastião Soares

Na visita a capital do país,
o prefeito e os vereadores
estiveram no gabinete da deputada e levaram os pedidos,
que também teve solicitação
do vereador Zerico. Para Jasinski, foi muito produtiva e
positiva a reunião com Leandre. “Agradeço a deputada
pela receptividade, sempre
nos tratou muito bem, e sempre está investindo em todas
as áreas da nossa adminis-

tração, e isso ajuda muito no
nosso mandato, para a gente
poder trazer cada vez mais
melhorias para a nossa população”, observa o prefeito.
A deputada confirmou
os pedidos feitos e disse que
no decorrer da elaboração
do orçamento vai colocar
recursos para a área rural e
para a implantação do projeto Meu Campinho. “Receber
uma solicitação de vocês é

receber um compromisso
novo”, disse. Leandre ainda
agradece ao carinho que tem
em Rio Azul. “O município
sempre nos acolhe com tanta
hospitalidade, e aqui também
fazemos isso, pois o gabinete
é uma extensão da Prefeitura
de Rio Azul. Estamos aqui
para servir a nossa população,
o povo paranaense, e de uma
maneira muito especial Rio
Azul, que é uma cidade que

temos uma parceria grande”,
completa.
A van foi uma novidade
também para os presentes, e
foi anunciada pela deputada,
que em conversa com os vereadores viu a necessidade de
mais um transporte para os
pacientes. Segundo ela, até
sexta-feira (29) deve sair a
portaria da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) de mais
um veículo para Rio Azul.
“Estamos sempre de portas
abertas e fazendo tudo que
estiver ao nosso alcance, e no
que puder para melhor servir
as pessoas”, afirma Leandre.
O vereador Marinho Tyski
agradeceu a deputada também pelos outros recursos
enviados como para o hospital e APAE, e enfatizou sobre
o Meu Campinho. “Era uma
solicitação antiga da população e agora se concretiza. Pedi
com carinho o projeto para a
comunidade de Pinhalzinho,
que é uma localidade que
merece”, comenta.
Sebastião Soares, também vereador, agradece “ao
prefeito pelo convite em vir
conhecer o gabinete da deputada Leandre, e a gente tinha
um sonho e, agora, vamos
realizar com esses novos recursos”.

FESTIVIDADES

Fernandes Pinheiro terá evento do
Dia do Trabalhador no domingo (1º)
Atividades incluem
torneios esportivos
e shows de artistas
locais

Durante o Dia do Trabalhador, 1º de maio, a Prefeitura de Fernandes Pinheiro
irá oferecer diversas atividades para a população. As
ações terão início a partir
das 9h e seguem ao longo do
dia no Parque da Prainha, às
margens da Rodovia Renô
João Neves.
Além do tradicional torneio esportivo do trabalhador, neste ano, o dia também será marcado por um
almoço, baile para terceira
idade, show com música
ao vivo, atividades para as
crianças e venda de artesanatos.
“A festa do Trabalhador

Assessoria

DANIELA VALENGA

O Torneio do Trabalhador é uma tradição no município. Na foto, um amistoso de vôlei de areia
entre integrantes das secretarias no ano de 2017
é um momento de confraternização, encontro de
amigos e familiares”, destaca a prefeita de Fernandes
Pinheiro, Cleonice Schuck.
A gestão municipal ressalta
que a organização do evento foi pensada para que a
população possa se divertir

com as diferentes atividades. “Queremos envolver as
famílias para que consigam
ter um dia de lazer”, aponta
a prefeita Cleonice.
Algumas das atividades
são pagas, porém com valores reduzidos para que
todos possam participar.

“Conseguimos isso porque o
Provopar ganhou doação de
vários itens e queremos que
fique um preço justo e acessível para toda a população,
para que possam participar
do evento”, explica Priscila
Pires Meira, Secretaria de
Administração.

PROGRAMAÇÃO
O evento do Dia do Trabalhador terá início às 9h , no
Parque da Prainha, com o tradicional Torneio do Trabalhador. Serão duas modalidades,
futebol suiço no masculino e
voleibol de areia no feminino.
A partir das 11h30, haverá o
início da venda do almoço.
O público poderá adquirir
churrasco, por R$40, e porções de maionese e arroz, por
R$5 cada.
Às 13h, haverá um baile
para os idosos a partir de
60 anos. A animação será
do Piazitos do Surumgo e o
valor da entrada é de R$5. Ao
longo de toda a tarde, entre
13 e 17h, haverá show com
músicas ao vivo com cantores
de Fernandes Pinheiro. Para
as crianças, haverá pintura
facial, brinquedos infláveis
e o ônibus da biblioteca itinerante. Também haverá a
venda de pastéis e cuques,
por R$ 5.
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FESTIVIDADES

Com show nacional de Fernando &
Sorocaba, Imbituva comemora 151 anos
A festividade
acontece no Parque
Ambiental do
município

Em comemoração ao aniversário de 151 anos de Imbituva, a Prefeitura preparou
um evento com show nacional
para os munícipes. A festa será
no Parque Ambiental e acontece nos dias 30 de abril, 1º e 02
de maio, tendo como atração
principal o show nacional de
Fernando & Sorocaba. Todos
os shows serão gratuitos. No
dia 03, dia do aniversário, será
realizado um ato cívico no
parque da cidade.
O Parque está sendo preparado com uma grande tenda
para poder abrigar o público.
O espaço físico do local é amplo e permite receber grande
quantidade de pessoas. No
evento, terá praça de alimentação, parque de diversões,
apresentação de artistas locais
e outras atrações.
O prefeito Celso Kubaski

Reprodução Prefeitura de Imbituva

ESTHER KREMER

destacou que “o evento foi
pensado para as famílias de

Imbituva e região. As pessoas precisam se divertir. As

festividades visam comemorar 151 anos de trabalho, de
construção, de dedicação das
famílias para com o município
de Imbituva”, disse.
Kubaski enfatizou que a
Secretaria de Indústria Comércio e Turismo, por meio de
sua equipe, está trabalhando
na organização do evento, e
que, muitas melhorias serão
feitas no Parque até o final da
gestão.
O vice-prefeito e secretário de Educação e Cultura,
Zaqueu Bobato, comentou
que devido à pandemia nos
últimos anos não foi possível
realizar as festividades como
de costume. “Nosso povo é
um povo trabalhador que
gera riquezas para o município, e, portanto, merece e
precisa também ter momento
de lazer e diversão. Há muitos anos não tínhamos uma
comemoração com shows

para oportunizar a cultura do
encontro entre os munícipes.
Este evento comemorativo é
momento de reunir o nosso
povo, eles nos cobraram isso”
disse o secretário.
Bobato também explicou
a ideia de fazer a festa no Parque Ambiental da cidade. “Nós
estamos trazendo este festejo
para uma área que é ampla
e muito bonita, e que precisa
ser usada para proporcionar
a cultura do lazer do encontro
saudável entre as famílias”.
Para finalizar, o prefeito
Celso deixou uma mensagem
convidando a população para
o evento. “Convidamos todos
os imbituvenses e também
a população da região para
prestigiar os shows e comemorar os 151 anos de Imbituva
conosco. Vai ser muito especial, estamos preparando o
local e esperamos o público”,
finalizou.

Shows
Domingo (30) - Banda Interprise
Segunda-feira (01) - Grupo Tchê Garotos
Terça-feira (02) - Fernando & Sorocaba

DIVERSÃO

Baile da Melhor Idade volta a animar
as terças-feiras de Teixeira Soares
Reprodução/ Assessoria Teixeira Soares

Atividade, que
conta com o apoio
da Prefeitura, não
estava ocorrendo
devido à pandemia
AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA
ASSESSORIA
O Baile da Melhor Idade
voltou a acontecer em Teixeira Soares. A atividade, que
havia sido paralisada em decorrência da pandemia, está
retornando de maneira gradual, sempre prezando pela
saúde dos frequentadores.
Com o apoio da Prefeitura, o
baile ocorre semanalmente,
as terças-feiras,das 13h30 às
16h30, no Centro de Eventos
Miguel Belinoski.
Por intermédio da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, o município
disponibiliza transporte para
os moradores de Teixeira Soares e de outros municípios
próximos, além de um músico
para embalar as danças.“O

A Prefeitura de Teixeira Soares apoia o baile disponibilizando transporte e o músico para animar festa

grupo tem uma diretoria,
e o município apoia com o
músico e disponibiliza o ônibus. Nós sempre estamos em
contato com essa diretoria e
apoiando no que for possível”,
pontua o Secretário da Família e Desenvolvimento Social,
Adriano Pitter Heinen.
Atualmente, 150 sócios
integram o grupo citado pelo
secretário. O objetivo princi-

pal da organização é promover atividades prazerosas, que
propiciem mais qualidade
de vida. Portanto, atividades
lúdicas como o baile possibilitam não somente diversão,
mas também garantem mais
saúde na melhor idade para os
habitantes de Teixeira Soares.
Nesse sentido, Joanês Martins de Campos, participante
do grupo, afirma que a ativi-

dade atinge o objetivo. “Todos
nós temos uma fase na vida,
então, dependemos de uma
integração dentro da sociedade e os grupos da melhor
idade hoje estão em ascensão,
fornecendo integração, diversão, auto estima e combate à
solidão. E o grupo é para isso,
o bem-estar da melhor idade”,
conta.
No baile participam, em

média, 80 pessoas. Esse momento é feito para praticar
exercícios físicos, jogar conversa fora, dançar e socializar. Por isso, a programação
abrange música ao vivo, orações e comidas. Ainda, em
breve, a Secretaria de Esportes
também se organiza para
colaborar com a atividade,
disponibilizando um profissional para auxiliar com alongamentos e com as danças.
“Temos uma parceria com
a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social de promover atividade física com
grupos de melhor idade, através da dança e também com
alongamentos e orientações.
A ideia é promover essa vida
ativa fisicamente com a população do nosso município
da melhor idade”, explica o
secretário de Esporte e Lazer,
Alyson Platini de Souza, sobre
o novo projeto.
Para aqueles que desejam
integrar o grupo, as inscrições
estão abertas. Os interessados
devem procurar a Secretaria, no mesmo dia e local do
baile, ou pelo telefone (42)
998502457.
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Livro reúne memórias e relatos do
antigo Cine Theatro Central de Irati
Lançamento
da obra de
Pedro Henrique
Wasilewski Almeida
homenageia João
Wasilewski, bisavô
do autor

O antigo Cine Theatro
Central de Irati foi eternizado
nas páginas da obra “Cine
Central: entre imagens e
amores”, autoria do jornalista e mestre em história,
Pedro Henrique Wasilewski
Almeida. O livro, lançado na
sexta (22), no Centro Cultural
Clube do Comércio, retrata
as memórias de um espaço
que marcou a trajetória histórica e cultural da cidade,
além das vivências de muitos
iratienses. A obra também
homenageia João Wasilewski,
fundador do espaço e bisavô
do autor.
O mais antigo cinema de
rua do Brasil, estava localizado na Rua XV de Novembro,
em Irati. Fundado em 1920,
foi o ponto de encontro de
toda uma geração, seja para
um divertimento entre amigos, ou para uma paquera
com aquele ou aquela em que
não se passava um dia sem
pensar. Ali, se conheceram,

Amanda Borges

AMANDA BORGES

Autor do livro é Pedro Henrique Wasilewski Almeida, bisneto do fundador do Cine Theatro Central

firmaram e concretizaram
amores e amigos, tudo harmonizado com a deliciosa pipoca vendida pelo Seu Herculano antes da sessão iniciar.
João Wasilewski, fundador do cinema e o grande
responsável por tantas memórias, sempre foi a referência e inspiração de vida de
Almeida. E não é pra menos.
Além do Cine Central, João
fundou o Clube do Comércio
de Irati e o cinema marcou a
vida cultural do município,
já que, além da exibição dos
filmes, também ocorriam
apresentações artísticas de
todos os tipos no local. Graças

ao trabalho, ganhou o título
do mais antigo exibidor de
cinema do mundo a permanecer com a mesma sala de
espetáculos com exibições
ininterruptas,período que
durou 62 anos.
“O meu avô é o meu herói,
gosto muito da história dele,
da pessoa boa que ele foi, e de
como ele ajudou a desenvolver o município”, conta Pedro. Toda essa admiração se
traduziu em conteúdo. Além
do livro, a história do Cine
Central já foi retratada em
um documentário, também
produzido por Pedro, que foi
apresentado durante o evento

de lançamento.
De acordo o autor, apenas
a obra cinematográfica não
conseguiu relatar tudo sobre
o cinema e sua importância.
Por conta disso, uma análise
história e detalhada foi necessária para honrar ainda
mais a memória de seu bisavô. Pedro, que até então era
somente jornalista, procurou
a especialização histórica
e, assim, pôde compor com
propriedade os capítulos do
livro. “As pessoas lembram
do Cinema e também da sua
própria vida. Foi um importante capítulo da história de
Irati”, conclui.

O secretário de Cultura de
Irati, Alfredo Van der Neut,
afirmou que o lançamento
de livro contribui para perpetuar uma saudosa parte
da história do município.
“Todos aqueles que têm um
pouco mais de idade viveram
momentos no Cine TheatroCentral de Irati. E o Pedro
traz esse relato no livro, que
muitos conhecem e quem
não conhece por causa da
idade, vai conhecer através
das escritas”, explica Van
der Neut. Ainda, ele afirma
que com a criação do livro, “a
cultura de Irati agradece, de
todas as formas, por guardar
memórias importantes da
vida de Irati”.
Herculano Batista Neto,
presidente da Academia de
Letras, Artes e Ciências da Região Centro-Sul (ALACS), conduziu a cerimônia e elogiou o
trabalho de Pedro. “Falar do
nosso Cine Theatro Central,
que foi o nosso centro cultural
da época, por muitos anos,
é voltar no tempo. Lembrar
das imagens, do movimento
cultural, do que aquele espaço
abrigou, dos amores, quantos
que ali se iniciaram, quantas famílias começaram por
ali”, pontua o presidente. “A
academia fica feliz porque,
agora, ela abriga mais uma
grande obra que vai ficar para
a memória e para a história”,
conclui.

A COPEL
INFORMA:
A Agência Nacional de Energia Elétrica cancelou a cobrança
da bandeira de escassez hídrica, o que reduzirá o valor
das contas de luz em cerca de 20%.
No Paraná, famílias inscritas na Tarifa Social que consomem até 150 kWh por mês
têm a conta paga pelo Programa Energia Solidária do Governo do Estado.

copel.com

CNPJ 28740492/0001-70

É a força que muita gente esperava para poder seguir em frente.
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ESPECIALIZAÇÃO

Ultrasonic Rhinoplasty: uma
revolução dentro da rinoplastia
O curso aconteceu
em São Paulo, nos
dias 23, 24 e 25 de
abril
ESTHER KREMER E
DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Dr. Bruno L. Alencar

N

Na foto, coordenadores Dr Carlos e Dr Luiz Carlos, presidente do congresso Dr Lessandro e Dr. Bruno

palestrante Dr. Lessandro
Martins. Durante todo o
período da manhã, ocorreram diversas palestras com

Dr. Bruno L. Alencar

o dia 23, 24 e
25 de abril, o
otorrinolaringologista Dr. Bruno
Leonardo Alencar esteve
em São Paulo e participou
de um curso de atualização
em rinoplastia, com uma
nova técnica menos invasiva e com menos lesões. O
curso teve como principal
objetivo o ensino e o treinamento das técnicas de
Rinoplastia Ultrassônica e
a troca de experiência entre
os profissionais.
No sábado (23), aconteceu, a partir das 8h, uma

Presidente do congresso Dr. Lessandro Martins e Dr. Bruno
aula introdutória com a
apresentação do curso e os
conceitos, e técnica de osteotomia tipo fishbone, com o

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

os médicos especialistas e,
no fim do dia, foi realizada
uma mesa redonda com
todos os participantes para
discutir o uso do piezo na
prática diária.
No domingo (24), outras
palestras com especialistas
aconteceram e ao final da
manhã, uma mesa redonda
para discutir técnicas utilizadas pelos participantes.
Na segunda-feira (25) aconteceu, no período da manhã
e à tarde, a dissecção de
cadáver.
RINOPLASTIA
ESTRUTURADA X
REDUTORA
Rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz que
visa melhorar o aspecto

estético alterando o tamanho ou a forma do
nariz para obter mais
equilíbrio e simetria das
características faciais e
melhorar a aparência. O
procedimento também
corrige deformidades e
defeitos nasais, assimetrias congênitas, étnicas, traumáticas ou ad-

quiridas durante a vida.
A rinoplastia pode ser
realizada simultaneamente com procedimentos que visam corrigir
problemas funcionais
que causam obstrução
nasal corrigindo a respiração obstruída (nariz
trancado) como desvio
septal (rinosseptoplastia) e hipertrofia das
conchas nasais (turbinectomia ou turbinoplastia: procedimentos
que produzem a redução do tamanho ou do
volume dos cornetos ou
conchas nasais).
A Rinoplastia pode ser
realizada concomitantemente com procedimentos para tratar a sinusite
crônica ou re corrente,
procedimentos realizados por videoendoscopia, de forma minimam e n t e i n va s i va . D e s s a
forma, a rinoplastia visa
sempre melhorar a aparência e estética como
contorno e formato do
nariz e propiciar uma
melhora na qualidade da
respiração nasal.
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EDUCAÇÃO

Pais reclamam do modelo dos cursos
técnicos do Novo Ensino Médio
ganizo a sala, faço contagem de alunos, faço alguns
relatórios e entrego para a
coordenadora do curso”.
Segundo Karina, no início foi difícil fazer os alunos
interagirem, pois “a turma
se dispersava muito, eles
conversavam demais, mas
agora está mais tranquilo,
aumentou o número de alunos que participam das au-

A Unicesumar é a
responsável pelas
aulas síncronas no
Paraná

O novo modelo teve início no ano letivo de 2022 e, atualmente, não está agradando os estudantes e os pais

A Folha entrou em contato
com o Núcleo Regional de
Educação de Irati para obter,
com mais clareza, respostas
para as dúvidas dos pais e
alunos, mas não conseguiu
até o fechamento da edição.
Elisiana Ana Salat, mãe de
um aluno da rede estadual de
Irati, relatou a dificuldade do
mesmo em se concentrar nas
aulas, visto que não há um
professor. “É mais vantajoso
ter um professor em sala de
aula do que os alunos estarem
em frente a uma TV. A principal dificuldade é tirar dúvidas, eles não têm contato com
professor, não conseguem
fazer os exercícios porque
não tiram as dúvidas”, disse.
Elisiana também comenta
que há uma dificuldade em
fazer os alunos prestarem

“Todas as escolas estão com esse problema,
não exclusivo aqui. Os alunos conseguem
aprender, mas a qualidade da formação
não será tão boa como o esperado”

PEDRO

dade acompanha os alunos e
tem como função ligar a TV e
repassar as dúvidas delespara
o professor por meio de um
chat.
A Seed respondeu o questionamento dos pais por e-mail e disse que o modelo
deve continuar. “O modelo
foi implementado com o
objetivo de levar a educação
profissionalizante para mais
lugares no estado, visto que
em muitas cidades menores e em zonas rurais existe
dificuldade para encontrar
professores habilitados a
lecionar determinados conteúdos técnicos”, disseram.
Outro questionamento
feito foi sobre a dificuldade
do aluno em aprender e se
isto afetaria a sua formação.
A resposta obtida foi que “os
alunos não devem ser prejudicados, uma vez que a Seed
e a universidade parceira
prezam pela qualidade das
aulas e pelo exercício correto
das funções dos monitores,
que atuam como intermediários entre alunos e professor,
possibilitando a interação
entre eles”.

atenção nas aulas. “Eu, como
mãe, vejo que não é relevante
esse modelo de ensino. Os
alunos assistem essas aulas
por um período muito longo
e isso é muito cansativo”,
explica.
Pedro (nome fictício), pai
de uma aluna de Irati, também expressou seu descontentamento em relação ao
curso que sua filha escolheu.
“O curso é bom e tem boas
matérias, os alunos vão para
a escola de manhã, ficam até
tarde e a escola faz tudo por
eles, oferece almoço e faz o
que pode, mas eu vejo que
falta muito e precisa complementar. Online eles não
aprendem”. O pai não quis ter
seu nome divulgado.
Segundo Pedro, o curso é
muito teórico, e tanto o Governo quanto a Unicesumar,
não fornecem um professor
para melhorar a qualidade.
“A escola recebeu computadores, mas quem vai levar
os alunos para aprender a
usá-los se não tem um professor? As próprias escolas

não acharam que os cursos
seriam online, ou seja, a culpa
não é das escolas, elas estão
fazendo muito pelos alunos”,
disse.
Uma das monitoras contratada pela Unicesumar, em
Irati, Karina Alvez Ludvichk,
comenta que ela precisou de
um treinamento para o cargo e explicou a sua função
na sala de aula. “São aulas
síncronas, via meet, e sou
responsável por intermediar
o professor com os alunos
quando eles têm dúvidas,
tudo via chat. Também or-

“Eles são adolescentes, precisam
de professores
em sala, esse
modelo não é
o ideal para os
alunos”

ELISIANA ANA SALAT

las, quase a sala toda”, disse.
A monitora elogiou o
curso, mas alertou para
uma possível melhora em
aulas práticas. “Eu acredito
que os cursos podem ter
bons resultados, são bons
e importantes. É o que está
no mercado atualmente. Os
alunos aprendem a história
e o que está mais atual no
curso que escolheram, mas
é preciso mesclar as aulas
meets com as práticas, uma
vez por mês, ou a cada 15
dias, é importante para eles”,
explica.

Esther Kremer

Por meio da Lei nº
13.415/2017, o Ministério da
Educação (MEC) alterou as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e mudou as estruturas do ensino médio. O novo
modelo teve início no ano letivo de 2022 e, atualmente, não
está agradando os estudantes
e os pais, visto que alguns cursos do itinerário “Formação
Técnica e Profissional” são
ofertados de forma síncrona
por profissionais contratados
pela universidade particular
Unicesumar, em convênio
com o Governo do Estado.
Segundo a Secretaria da
Educação e do Esporte do
Paraná (Seed), apenas os
cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas
e Agronegócio são ofertados
online. Em Irati, a reclamação dos pais gira em torno de
que o Governo não está cumprindo com o prometido, que
eram aulas presenciais e com
professores em sala.
Os estudantes vão até a
escola e assistem as aulas,
no período estabelecido pela
Unicesumar, por meio de
Google Meet e do Educatron,
uma TV que transmite as
aulas ao vivo ou gravadas
por professores. O modelo
é padrão em todo o Paraná.
Durante as aulas, um monitorcontratado pela universi-

Esther Kremer

ESTHER KREMER

É por meio do Educatron que os alunos acessam as aulas
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SUSTENTABILIDADE

“Um mar de lixo”: veja como o lixo
pode prejudicar a vida dos animais
Acesse o QRCode
para assistir
o vídeo
"Um mar de lixo"

Os animais são
os mais
prejudicados com a
poluição marinha

N

as edições passadas do
Folha na
Escola,
v i m o s
como o lixo que produzimos pode agredir o Meio
Am b i e n t e , m a s e x i s t e
um tipo de poluição que
pode acabar rapidamente
com a vida marinha do
planeta; a poluição nos
oceanos.
Todos os seres vivos
precisam da água para
sobreviver, é um meio de
sustento e de desenvolvimento. No QRCode disponível na página, você vai
assistir ao vídeo “Um Mar
de Lixo”, disponibilizado
pelo Ministério do Meio
Am b i e n t e . E l e e x p l i c a
a forma como podemos
combater essa prática
cada vez mais comum.
O QUE É O LIXO
MARINHO?
É todo o lixo sólido
utilizado e descartado
pelos seres humanos no
mar. Na parte da superfície dos mares ficam os

Reprodução Internet

ESTHER KREMER

A tartaruga marinha é uma das espécies em risco de extinção por causa do lixc nos oceanos
lixos plásticos e, de tudo
que é descartado no oceano, 90% é composto por
plástico. O restante dos
resíduos, que ficam submersos, são compostos,
geralmente, por vidros e
metais.
COMO O LIXO CHEGA
ATÉ O MAR?
Na maior parte, são
resíduos produzidos em

indústrias, comércio, nas
casas, hospitais, etc. Em
uma menor quantidade,
os lixos marinhos são
produzidos por embarcações, principalmente,
no descarte irregular de
óleo.
Apesar da quantidade
de água ser bem grande, o
tanto de lixo que o ser humano joga no mar é o su-

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Prefeitura Municipal
de Irati

ficiente para prejudicar
diversas espécies, uma
delas é a tartaruga que
confunde o plástico com
pequenas águas vivas.
ATITUDES QUE
AJUDAM A DIMINUIR
A POLUIÇÃO NOS
MARES
Apesar da nossa região
ser distante das praias,
podemos adotar algumas

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

atitudes, que já vimos em
outras edições, para ajudar na tarefa de limpar os
oceanos.
•
Diminuir ou acabar com o consumo de
plásticos descartáveis;
•
Optar por produtos reutilizáveis;
•
Não jogar lixo em
locais inadequados;
•
Reciclar sempre
que possível;
•
Apoiar ONG’s que
cuidam dos oceanos.
Professora, trabalhe
este assunto com os alunos em sala de aula e nos
mande foto da sua atividade, você e sua turma
podem aparecer na próxima edição do Folha na
Escola.

Núcleo Regional de
Educação de Irati
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PRUDENTÓPOLIS

Projeto de lei causa
polêmica entre
munícipes

Prefeitura de Prudentópolis

Cesar Filho pretende ser
o 1º governador eleito do
Centro-Sul do Paraná

Amanda Borges

Prefeitura de Prudentópolis fez um esclarecimento sobre o PL

César Silvestri Filho é nascido em Guarapuava e apaixonado pelo interior do estado

Guarapuavano e
ex-prefeito
do município,
ele afirma que,
caso venha a
ser eleito, irá
olhar pelas
cidades do
interior do
estado
AMANDA BORGES, COM REPORTAGEM
DE NILTON PABIS
O advogado e atual pré-candidato a governador
do Paraná, César Silvestri
Filho, concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de
Irati. Na ocasião, Silvestri
contou mais detalhes sobre
sua trajetória na política,
sua ligação com a região
de Irati e opinou sobre os
rumos que a gestão de Ratinho Junior tem tomado.
Cesar esteve como prefeito de Guarapuava por
duas gestões seguidas e, em
sua reeleição, bateu record
de votação. Além disso, se
orgulha de ser do interior
do estado e diz que, caso venha a se tornar governador,
ele seria o primeiro candidato eleito vindo da região
Centro-Sul do Paraná.
GUARAPUAVA
“Saí da prefeitura de
Guarapuava com um legado. Quase 100% de aprovação, reeleito com a maior
votação da história do município e a maior votação
entre as dez maiores cidades do Paraná”, conta
César. Ele foi responsável
por viabilizar conquistas

importantes enquanto esteve à frente da Prefeitura
do município. Entre elas, a
vinda do curso de Medicina
para Guarapuava, a instalação da UTFPR e o maior
programa de iluminação
pública do Paraná.
Sobre a invasão ocorrida na última semana em
Guarapuava, a opinião de
Cesar é incisiva. “A cidade
estava vulnerável sim! Só
tinham nove policiais e
três viaturas no momento,
no qual tinha 50 bandidos
fortemente armados, com
mais de oito carros blindados”, argumenta.
IRATI E REGIÃO
Muito por conta da proximidade geográfica com
Guarapuava, Cesar diz ter
um carinho especial com
a Irati e os municípios próximos. Ele também afirma
que a sua relação com Irati
é duradoura e promete render cada vez mais frutos. O
pré-candidato conta que é
amigo e admirador do ex-prefeito Sérgio Stoklos, e
também elogiou o trabalho
que a gestão de Jorge Derbli
tem feito em Irati. Cesinha
diz que, apesar das discordâncias partidárias, Derbli
é um gestor exemplar.
PRÉ-CANDIDATURA
César passou pelos partidos Cidadania, Podemos e
agora representa o Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB). De acordo com
ele, os demais partidos não
atendiam aos seus objetivos como representante. “O
PSDB é o partido que me dá
a oportunidade de apresentar um projeto ousado para
o Paraná, essa é a verdade”,
explica.
Nas pesquisas de intenção de voto, Cesar tem

crescido exponencialmente. Ainda, ele conta que, por
enquanto, seu nome não
é um dos mais populares
do estado e que, assim que
passarem a conhecer suas
propostas, as estatísticas
irão subir.
Atualmente, os principais pré-candidatos ao
governo do estado são Roberto Requião e Ratinho
Junior. Tendo isso em vista,
Cesinha se coloca como
uma “terceira via”. “O meu
objetivo como candidato de
oposição é despertar nas
pessoas um olhar realista
em relação ao o que está
acontecendo no Paraná”,
explica.Cesar também criticou diversas atitudes da
gestão de Ratinho, seu opositor político. Entre elas,
a concessão do pedágio,
a falta de solução para a
balsa de Guaratuba e o alto
investimento em recursos
para propaganda.

Poder Executivo
elaborou PL
que está sendo
repercutido de
forma distorcida
e causa pânico na
população
ASSESSORIA
Recentemente, o Poder
Executivo de Prudentópolis
enviou ao Legislativo o Projeto de Lei (PL) N° 015/2022,
que possui o objetivo Importante em oferecer a oportunidade aos produtores rurais
a possibilidade em realizar a
comercialização de produtos
de origem animal em redes
de mercados, açougues e
comércio em geral, dentro
e fora do município. Sendo, inclusive, requisito para
obtenção da certificação estadual e federal, necessária
para quem vende produtos
de origem animal fora do
município.
A Gestão Municipal tem
grande prioridade em incentivar o pequeno produtor
a conquistar mais renda e
ampliar seus negócios, com
esse projeto de lei, os PEQUENOS PRODUTORES INTE-

RESSADOS estarão evitando
diversas burocracias que
muitas vezes é necessário
através do estado, por isso,
este projeto é justamente
para flexibilizar os tramites
legais. O município já possuí
alguns produtores que se
adequaram anteriormente
para a comercialização de
seus produtos através do
estado, porém, tiveram que
passar por trâmites que podem levar muito tempo. Com
a aprovação deste projeto, o
produtor reduzirá tempo e
gastos com o processo.
Importante ressaltar que
em momento algum o projeto de lei menciona que o
produtor NÃO possa realizar
abate de animais para o seu
consumo próprio ou em sua
propriedade, como é algo já
cultural em nosso município.
Porém, infelizmente, a
Gestão Municipal está enfrentando a propagação de
DESINFORMAÇÃO em relação a este projeto, em que
alguns portais de notícias da
região, e um dos vereadores
da Câmara de Vereadores
de Prudentópolis, estão propagando a contradição do
mesmo, se opondo de forma
equivocada, sem ao menos
procurar entender a lei e
gerando pânico em muitos
moradores da área rural.
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PAZ E BEM!

Prefeitura Municipal
de Rio Azul

Rio Azul, 24 de abril de 2022
Carla Flaiane da Silva
Pregoeira Municipal
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 34/2022
OBJETO: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VERONEZ COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ.: 41.413.110/0001-62
Embasamento Legal
Rio Azul, 27 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 042/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VERONEZ COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ.: 41.413.110/0001-62
VALOR: R$ 36.015,00 (Trinta e Seis Mil e Quinze
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De
27/04/2022 à 31/12/2022.
ASSINATURA: 27/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)GUILHERME FRANCISCO VERONEZ
Representante
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que
se aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº40/2022, do
tipo MENOR PREÇO por item/lote, com data de
abertura para o dia 12 de maio de 2022, às 8 horas
e 00min, cujo objeto é o AQUISIÇÕES FUTURAS E
PARCELADAS DE FLORES, MUDAS FRUTÍFERAS
E MUDAS ORNAMENTAIS PARA AS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.(sistema de registro de preços), através
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir
das 13:00h do dia 29/04/2022 às 07hr 59min do dia
12/05/2022, início da fase de lances às 08hrs 30min
do dia 12/05/2022. O Edital e demais informações
encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura
Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de
Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482,
no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às
17h e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 29
de 2022.
Rio Azul, 28 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
21/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS PELO SENAI-SERVIÇOS NACIONAL
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, QUE SERÃO
DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
ESCOLA MÓVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE
CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SENAI-SERVIÇOS NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CNPJ 03.776.284/0031-16
Embasamento Legal : Art. 24, inciso XIII, da lei
8.666/93.
Rio Azul, 28 de abril de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE CONTRATO 044/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SENAI-SERVIÇOS NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CNPJ 03.776.284/0031-16
VALOR: R$ 53.960,00 (cinquenta e três mil, novecentos e sessenta Reais)
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De
28/04/2022 à 31/12/2022.
ASSINATURA: 28/04/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) SILVANA MARA BERNARDI RIZOTTO
Representante
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão eletrônico Nº.: 29/2022
O Prefeito Municipal de Rio Azul/PR, Leandro Jasinski,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela legislação vigente, contidas no inciso XXII, do
artigo quarto da lei 10.520/2022, e especialmente
pela Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, E
a vista ao parecer jurídico 239/2022, resolve Homologar o Pregão Eletrônico nº.: 29/2022, cujo objeto é
AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATRAVÉS DE CONVENIO Nº 012441/2020 MAPA, cuja a
empresa vencedora é VENEZA EQUIPAMENTOS SUL
COMERCIO LTDA, estabelecida na RODOVIA BR277
CURITIBA/PONTA GROSSA, 2160, CEP 82305100.
Valor global da Proposta Vencedora: R$ 929.900,00
(Novecentos e Vinte e Nove Mil e Novecentos Reais).
Rio Azul, 28 de abril de 2022
Leandro Jasinski
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se
ABERTO o Pregão ELETRÔNICO, nº 46/2022, do tipo
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura
para o dia 13 de maio de 2022, às 08H00min, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
TRANSPORTE RECREATIVO DE PASSAGEIROS
“Trenzinho Da Alegria” E “Carreta De Alegria”, através
da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento
das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00h
do dia 13/05/2022 às 07hr 59 min do dia 13/05/2022,
início da fase de lances às 08hrs 30 min do dia
13/05/2022. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de
Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado
à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às
11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.
org.br/ partir do dia 29 de abril de 2022.
Rio Azul, 28 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna
público para o conhecimento dos interessados, que se
aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 45/2022, do tipo
MENOR PREÇO por item/lote, com data de abertura
para o dia 12 de maio de 2022, às 13H00min, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS INSTRUMENTOS
MUSICAIS DO TIPO ACORDEON PARA AS OFICINAS
DE MÚSICA, através da plataforma eletrônica BLL. O
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13:00hr do dia 12/05/2022 às 12hr
59 min do dia 12/05/2022, início da fase de lances
às 13hrs 30min do dia 12/05/2022. O Edital e demais
informações encontram-se disponíveis na sede da
Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento
de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482,
no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h
e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.
br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 29 de abril
de 2022.
Rio Azul, 28 de abril de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Vanderlei Kawa
Caríssimos! Refletir sobre a nossa missão de
anunciar Jesus Ressuscitado como o único
redentor e salvador, o caminho, verdade
e vida, leva a comunidade apostólica a
superar os males e viver a experiência de
comunidade.
Assim, iremos vivenciar a fé e praticar a solidariedade, caridade e o desapego as coisas
mundanas, como o poder e o ter. Somos
portadores da força do Espírito Santo, que
reúne e santifica toda a humanidade. Ser
cristão é identificar-se com o mestre Jesus
Misericordioso. Ele nos motiva a viver em
missão permanente, a sermos evangelizadores da paz e do bem, as maiores riquezas e
dons que possuímos nesta vida terrena.
Anunciar e testemunhar a proposta salvífica
de Deus, isto é, evangelizar, é a missão de
todos nós que acreditamos e o seguimos,
e deve ser a missão de todos os batizados
em seu nome pela graça e força do Espirito
Santo. É um alerta para todos nós: não é
possível pedir dispensa ou demitir-se desta
responsabilidade, e ainda menos brincar
com a própria salvação, a realização em
Deus. Esta missão não é só dos sacerdotes
ou dos religiosos e religiosas, mas de todos
nós.
Proclamar a Boa Nova é um trabalho constante, que exige o compromisso pela realização dos valores do Reino de Deus: liberdade, justiça, paz, fraternidade, comunhão,
caridade e amor. Hoje vivemos tão carentes
destes valores, infelizmente o império do
poder e do ter, do materialismo, domina
o ser humano e faz esquecer das grandes
virtudes, dos ensinamentos de Jesus, da sua
palavra de vida e do verdadeiro valor dela.
É preciso assumir esta missão, não importa
onde ou que condição estivermos. Sempre é
tempo de evangelizar, de testemunhar Jesus,
pois Deus nos dá vida todo dia. É preciso
estar a serviço, principalmente dos pequeninos, indefesos e empobrecidos, para que
todos tenham vida e a tenham em abundância. Sabemos que a sociedade atual é
marcada por tantas divisões, e é preciso que
busquemos o equilíbrio e a temperança em
Jesus, que foi crucificado e ressuscitou para
nos salvar dos nossos pecados e erros.
Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos
orienta a buscar e vivenciar a unidade em
Cristo com todos os que acreditam na sua
palavra de vida, na sua proposta de sermos
seus discípulos e apóstolos participantes da
sua missão neste nosso tempo que vivemos.
Reflita e viva por Jesus. Paz e Bem.

EDITAIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão eletrônico Nº.: 29/2022
A Pregoeira Oficial do Município, nomeada pela
Portaria 41/2022, no uso de suas atribuições legais,
com base na Lei nº 10.502/2002 Artigo 4º, inciso XX,
ADJUDICA o Pregão Eletrônico nº.: 29/2022, cujo
objeto é AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATRAVÉS DE CONVENIO Nº 012441/2020
MAPA, cuja a empresa vencedora é VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, estabelecida na
RODOVIA BR277 CURITIBA/PONTA GROSSA, 2160,
CEP 82305100 Valor global da Proposta Vencedora:
R$ 929.900,00 (Novecentos e Vinte e Nove Mil e
Novecentos Reais).

SER APÓSTOLO Súmulas
HOJE
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS
ANILA LTDA torna
público que irá requerer
ao Instituto Água e Terra - IAT, a Renovação
da Licença Ambiental
de Operação, para
Indústria e Comércio de
Laticínios, situado à Rodovia BR 277, KM 233
s/n˚, no Município de
Fernandes Pinheiro-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO
ANILA LANCHES E
CONVENIÊNCIA LTDA
torna público que irá
requerer ao Instituto
Água e Terra - IAT, a
Renovação da Licença
Ambiental de Operação,
para Abatedouro de
Bovinos e Suínos e
Fabricação de produtos
de carne, situado à Rodovia BR 277, KM 233,
no Município de Fernandes Pinheiro-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
AUTO POSTO REBESCO LTDA- cnpj
97.535.804/0001-27torna público que recebeu
do IAT, a Renovação de
Licença de Operação
para Comércio varejista
de combustíveis, conveniência e lubrificantes
N. 259225 Valida até
22/12/2024 instalada
Avenida Noé Rebesco,
145, Posto - Lagoa Irati/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO
CANAAN LTDA - cnpj
04.202.351/0003-06
(filial) torna público
que recebeu do IAT, a
Licença de Operação
para Posto revendedor;
Comércio varejista
de mercadorias em
lojas de conveniência e
lubrificantes N. 257885
Valida até 05/11/25
instalada Rod BR277
KM 254 800 MTS, S/N,
barracão O 02 - RODOVIA LINHA PINHO
- Irati/PR.

SINDICATO RURAL DE IRATI
ÓRGÃO SINDICAL DE 1º GRAU - RECONHECIDO EM 11-07-67

Rua Expedicionário José de Lima, 1240 Bairro: Rio Bonito Irati/PR
CEP: 84503 - 428
Fone: 42- 9 8425-9801
E-mail: sindicatoruraldeirati@hotmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados os associados do SINDICATO RURAL DE IRATI,
a comparecerem a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em sua Sede Social, cito
a Rua Expedicionário José de Lima, 1240, nesta Cidade, em 1ª convocação ás 8:00 horas do
dia 09 de maio de 2022, com o fim de apreciar e votar as ordens do dia:
a) Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior
b) Apresentação e apreciação da Balanço Financeiro de 2021.
c)

Assuntos Gerais.

NOTA: Não havendo número de associados na hora acima prevista, a Assembléia será
realizada uma hora após com qualquer número de associados presentes na forma dos
Estatutos, em 2ª convocação.

Irati/PR, 27 de abril de 2022

MESAQUE KECOT VERES
Presidente
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DESPEDIDA

Após mais de 2 anos, Alfredo Van der
Neut deixa Secretaria de Cultura
Secretário
interrompe suas
atividades na pasta
com a sensação de
dever cumprido

Alfredo Van der Neut se
desligará da Secretaria de
Cultura de Irati. Por indicação do prefeito Jorge Derbli,
Van der Neut assumiu como
secretário da pasta e atuou
por mais de dois anos no
cargo. Agora, Alfredo sente
que cumpriu seu dever com
o município e encerrará suas
atividades na segunda-feira
(02), logo após a entrega
da Casa da Cultura, que foi
inteiramente reformada, se
tornando um marco em seu
mandato.
“A Cultura vive no nosso sangue, nós vivemos de
histórias e momentos que
precisam ficar registrados”,
afirma Alfredo sobre a importância da Secretaria que
atendeu por este período. Inclusive, o fato de reconhecer
a relevância do setor foi um
dos motivos que levou o prefeito Jorge a confiar a pasta
a Van der Neut. O secretário
também teve como função

Amanda Borges

AMANDA BORGES

Nos mais de dois anos que Alfredo Van der Neut esteve como secretário, novas obras foram iniciadas

iniciar ou dar continuidade
a obras de alguns espaços
culturais importantes para
o município.
Entre elas, ficou a cargo
de Van der Neut dar continuidade às reformas na Casa
da Cultura. O local é referência turística, histórica e cultural de Irati, e desempenha
um importante papel na vida
artística do município. Assim
que assumiu a Secretaria,
Alfredo viu os desafios que
enfrentaria até conseguir

1ª edição do Encontro de
Carros Antigos, o jantar Valores da Nossa Terra, as duas
edições da Tarde Festiva das
Mulheres, a Feira do Livro e
a importante distribuição
de um valor extra para os
artistas iratienses durante o
período de pandemia.
Além de secretário, Alfredo já foi prefeito e cultiva um
carinho especial pelo município. Todo esse jeito doce de
olhar para Irati refletiu na
maneira que ele conduziu

concluir a obra, tendo em
vista o estado de má conservação em que a casa se
encontrava. Contudo, apesar
de todos os impasses e tropeços, a obra pôde ser concluída
e será entregue a população
na sexta (29), após seis anos
com as atividades suspensas.
Assim como a Casa, outras
ações foram desempenhadas
pela equipe da Secretaria de
Cultura na gestão de Alfredo.
Entre elas, organização das
comemorações de Natal, a

seus mandatos enquanto
esteve em frente a cargos públicos. “Eu tenho um carinho
especial por Irati. Eu nasci
aqui e vivi aqui praticamente
toda a minha vida, tenho 74
anos. Para cá vieram os meus
avós, da Holanda e da Alemanha, e aqui eles viveram
e tiveram condições de criar
suas famílias”, explica.
No mesmo sentido, Van
der Neut conta que sempre
dá o seu melhor em todas as
funções que desempenha.
“Eu sempre digo que custa
um pouquinho mais, quase
nada, o bem-feito do que o
mal feito, o serviço é quase
o mesmo. Só que o mal feito
em pouco tempo desaparece”, compartilha. Assim,
Alfredo afirma que é necessário zelar pelo dinheiro
público ainda mais que pelos
empreendimentos pessoais,
por isso, trata de maneira
tão cuidadosa as ações pelas
quais é responsável.
De uma maneira geral, Alfredo zela pelo que é do povo
de maneira especialmente
atenta aos detalhes. “Eu gosto das coisinhas pequenas,
bem detalhadas, gosto de
plantar umas flores, de fazer
a vida sorrir um pouco. Porque problema todo mundo
já tem, então, vamos fazer as
coisas boas”, conclui.

CRIME

Vereador de Prudentópolis condenado
por homicídio tem recurso negado
Crime ocorreu em
2009 e o parlamentar
Adão Kostecki Primo
foi enquadrado nos
crimes de tentativa
de homicídio
e homicídio
qualificado, somando
17 anos e 23 dias em
regime fechado
O vereador de Prudentópolis, Adão Kostecki Primo,
teve seu recurso negado no
último dia 08 de abril, por
definição do Tribunal de Justiça. Ele recorreu a pena de
17 anos e 23 dias, sob a qual
foi condenado em fevereiro
de 2021.
De acordo com os autos,
o acusado não obteve êxito
na solicitação de recurso
devido as qualificadoras
pelas quais o crime foi somado, sendo elas ‘homicídio
qualificado’ e ‘meio que dificultou a defesa da vítima’.
A defesa do vereador alega
que o crime foi cometido em

Reprodução/ Facebook
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A pena de Adão é de 17 anos e 23 dias em regime fechado

legítima defesa.
O CRIME
Conforme os autos do
processo, Adão Kostecki
Primo foi acusado de assassinar Vicente Cravelin
e tentar assassinar Márcio
Candido em 22 de novembro
de 2009, na localidade de
Jaciaba, interior de Prudentópolis.
Adão atirou nos dois
homens, de acordo com a
polícia, na área rural do
município. Vicente não resistiu aos ferimentos e veio
a falecer. Na ocasião, Adão
foi preso, contudo, uma
semana depois, a defesa do
vereador solicitou um Habeas Corpus para que o cliente
respondesse em liberdade.
O recurso possibilitou que

Adão retornasse as atividades parlamentares.
O julgamento do vereador só veio a ocorrer em 24
de fevereiro de 2021, ocasião
na qual Adão foi condenado
a 17 anos e 23 dias em regime fechado.
POSICIONAMENTO DA
CÂMARA
Em contato com a Câmara de Vereadores de Prudentópolis, a Casa informou
que não pode se posicionar
formalmente, pois a defesa
do vereador deve seguir
recorrendo as condenações. De acordo com eles,
enquanto não houver uma
decisão definitiva da justiça,
o mandato de Adão segue
sem nenhuma modificação
prática.
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GENTE
Suelen Lima

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

Na sexta-feira (22), o mais antigo cinema de rua do Brasil, foi
eternizado em um livro escrito pelo jornalista e mestre em história,
Pedro Henrique Wasilewski Almeida. Além de contar a história, ele
homenageia seu bisavô João Wasilewski, que foi o fundador do
Cine Theatro Central.

Rodrigo Avila

Inauguração!
A loja Calce Bem Calçados tem nova sede em Rebouças. Inaugurou na quinta-feira (28), e assim como as demais lojas traz a qualidade de sempre.
Não deixe de conferir! Na foto, a gerente da loja, Jessica Vieira, o proprietário
Juliano Jorge Marcondes e seu filho Rulyan Marcondes.
Sucesso!!!

O atleta teens de
crossfit do CH Training Box, Gabriel
Prestes Dziecinny de
17 anos, participou
do maior campeonato de Crossfit do
Brasil, nas seletivas
de Botucatu/SP,
que aconteceram
nos dias 22 e 23 de
abril. Ele foi o primeiro atleta iratiense a subir no pódio
do TCB.
Parabéns pela
conquista!

O tão esperado SIM!
No sábado (23), Cristiano e Loriane passaram de noivos a recém-casados.
A cerimônia aconteceu na Matriz São Miguel e contou com a bela decoração de Alessandro Pepe, que tornou o tão sonhado dia ainda mais perfeito.
Felicidades!

Desta vez quem
posou para as lentes
foi ela!
A fotógrafa Alessandra Smouter chegou
na casa dos 29 na
quinta-feira (28).
Que a vida continue
lhe oferecendo tudo
que há de melhor!
Felicidades!

A querida Ana
Musial completou,
na quarta-feira
(27), mais um
ciclo de vida. Que
você continue
sendo esta pessoa
querida e esforçada que tantas
pessoas querem
bem. O sucesso é o
resultado daqueles que se fazem
merecedor dele, e
você certamente
é!
Feliz aniversário e
muitas
alegrias!!!

