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ATENÇÃO

Com 419 focos e quatro casos, Irati
está em alerta contra a dengue

Reprodução

Irati teve aumento significativo nos números da
dengue em 2022. Até o momento, foram registrados
419 focos, com quatro casos confirmados, dois deles
contraídos no município. A
situação deixa em alerta e
preocupa. As obras paralisadas também têm acumulo
de água, por isso, é preciso
que todos façam a sua parte
e não deixem água parada.
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O PÂNTANO DA POLÍTICA

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
A dengue precisa ser controlada
Irati voltou a se preocupar com a dengue.
A proliferação do mosquito Aedes Aegypti
está alta e o município registrou 419 focos
em um mês, além disso, tem quatro casos
confirmados. Dois autóctones (contraídos
na zona de residência, em Irati) e dois importados. Uma situação que não era vista
há muitos anos.
A quantidade de focos e casos preocupa
o setor de saúde. Em uma semana, mais de
100 focos foram encontrados. Na semana
passada, foram registrados 312, e nesta contabilizaram 419. Além disso, sete casos estão
em investigação. O Centro continua com a
maior incidência de focos do Aedes Aegypti,
assim como a maior parte é encontrada nas
residências.
Tivemos dois anos difíceis devido a pandemia da Covid-19, que ainda não encerrou,
mas agora o Paraná decretou a epidemia da
dengue, o que significa que há números de
casos acima do esperado em diversas regiões.
Isso preocupa novamente as autoridades, pois
pode aumentar ainda mais.
Na região, ainda a situação está controlada. Dos municípios da Amcespar, os mais
preocupantes são Mallet e Guamiranga, que
apresentam seis e um casos confirmados. De
acordo com o boletim da Secretaria Estadual
de Saúde (Sesa), todos os municípios juntos
apresentam 12 casos confirmados, com seis
autóctones e quatro importados. A quantidades de suspeitas é alta, de 61 casos, e prováveis
são cerca de 39. O número parece baixo, mas
com a epidemia do estado pode se tornar algo
preocupante para uma população de quase
175 mil habitantes em toda a região. Os de-

mais municípios não têm casos confirmados.
Já Prudentópolis tem uma confirmação.
Para tentar controlar a situação, em Irati,
os agentes cumprem os protocolos. As visitam
voltam e é feita a passagem da bomba de veneno. Os locais não são escolhidos, são onde a
pessoa com suspeita mora, em um raio de 150
metros, e quando há notificação em tempo
hábil. Também, depende do clima para realizar
o procedimento..
Espaços como o cemitério, ferro velho, obras
abandonadas, tem visitas regulares a cada 15
dias. Ainda nesta semana, o corpo de bombeiros auxiliou nos trabalhos dos agentes de
endemias em relação à obra parada do Centro
Cultural Denise Stoklos, pois algumas imagens
que circularam nas redes sociais mostram que
na parte de cima acumula água, e o local é de
difícil acesso.
Na parte interna foram encontrados alguns
pontos com água parada, coletada as larvas e
jogado o larvicidas. Porém, na parte de cima,
não foi possível passar o material devido não
conseguir chegar até o local, são 12 metros de
altura. Agora, será necessário um andaime.
Assim, vemos a importância de terminar essas
obras, o acumulo de água pode gerar focos de
várias doenças, e isso pode prejudicar a cidade.
Esperamos que o poder público analise isso.
Mas o que não podemos esquecer é que a
maior parte dos focos em Irati é nas residências, por isso, é necessário cada um fazer a sua
parte e não deixar água parada. Só com muito
zelo vamos conseguir evitar uma epidemia no
município e poderemos viver tranquilamente
agora que a pandemia da Covid baixou em
todo o mundo.

A política não é um fim em si mesma. É um sistema-meio
para administrar as necessidades do povo. Na visão aristotélica, política é missão, cabendo ao cidadão o dever ético de
servir à polis.
Na contemporaneidade, transformou-se em profissão. Que
propicia aos seus participantes fatiar o bolo e comê-lo quando
tiver vontade. Virou uma escada para muitos subirem na vida.
A política deixou de ser um sistema que desenvolve a capacidade de responder aspirações, transformar expectativas em
programas, coordenar comportamentos coletivos e recrutar
para a vida pública quem deseja cumprir uma missão social.
No Brasil, infelizmente, o ideal político é uma quimera,
mesmo que esteja na boca de participantes, principalmente
em anos eleitorais como o que vivemos: “vamos melhorar as
condições dos trabalhadores, facilitar o acesso ao crédito, qualificar a educação, equipar hospitais, dar segurança ao povo”.
Em suma, a política se tornou um dos maiores e melhores
negócios da Federação. O empreendimento é a conquista de
um mandato, seja como vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador ou presidente da República.
Um dos produtos é a intermediação, o caminho que usa a
burocracia pública e os mandatários para políticos obterem
recursos, benefícios e vantagens. Estamos no fundo do poço,
ou, para usar a terminologia lembrada por Hélio Schwartsman,
em seu artiguete de quarta, 27, na FSP, estamos vivendo um
jogo pesado, “constitutional hardball - jogo pesado constitucional”, na expressão de Mark Tushnet, de Harvard. Uso uma
metáfora: vemos a derrubada do Muro Constitucional.
Querem o exemplo mais recente do desmoronamento dos
pilares do nosso edifício democrático? O perdão concedido pelo
presidente a um deputado, amigo e parceiro, condenado pela
Justiça e, pasmem, a escolha desse parlamentar para integrar
comissões na Câmara, entre as quais, a mais importante, a CCJ,
Comissão de Constituição e Justiça. Significa escolher alguém
que afronta Justiça para decidir sobre leis, ou seja, sobre justiça.
O cúmulo da distorção.
O negócio da política mexe com cerca de 150 milhões de
consumidores, que formam o contingente eleitoral. Para
chegar até eles, um candidato gasta, em média, R$ 7 reais
por eleitor, quantia que pode ser cinco a seis vezes maior, se o
candidato for agraciado com recursos do polpudo orçamento
partidário para a gastança eleitoral. Ou se for rico. A maioria
gastará bem mais que a soma dos salários em quatro anos de
mandato. A questão é: se a campanha política no Brasil é tão
dispendiosa e se os candidatos gastam acima do que ganham,
por que se empenham tanto em assumir a espinhosa e sacrificada missão de servir ao povo?
É arriscado inferir sobre as ações e os comportamentos do
nosso corpo político, sob o reconhecimento de que parcela do
Congresso tem atuado de maneira nobre na defesa de seus
representados. Mas sofre críticas por conta da corrupção
cometida por alguns.
Outro sistema que erode os cofres públicos é a indústria
do superfaturamento. As obras públicas, nas três malhas da
administração (federal, estadual e municipal), geralmente são
feitas com um “plus”, um dinheiro a mais. Registra-se, até, a
figura de um ex-governador de um Estado do Sudeste, que era
conhecido pela alcunha de “quinzão”. Parcelas dos recursos se
somam às verbas da indústria do achaque e vão para os cofres
das campanhas, formando o círculo vicioso responsável pelo
lamaçal. Os desvios só acontecem porque nos postos chaves
estão pessoas de confiança dos políticos. Resposta da charada.
A malha de dirigentes abre espaços, possibilitando contratos,
facilitando negócios, costurando o tapete financeiro que cobre
a sala de estar da administração. O PIB informal da política é
algo escandaloso, chegando a superar a imaginação de alquimistas financeiros sofisticados.
Esse é um tapete difícil de ser lavado. Contém milhões
de ácaros que se alimentam das camadas de pele do corpo
político. Ninguém vê, mas todos sabem que eles estão lá. Na
velha cama, suja e embolorada, dormem perfis identificados
com a manutenção do status quo. O ciclo é fechado: a sujeira
alimenta os ácaros - agentes e intermediários - e estes suprem
sua matriz alimentícia - os patrocinadores - perpetuando e
multiplicando formas de corrupção.
Não é qualquer detergente que pode limpar os porões da
política.
GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR
POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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Amanda Borges

Deixou

Trecho que poderá
ser pavimentado da
estrada que liga Irati
ao Itapará.

Jussara Aparecida Kublinski Hassen pediu exoneração do cargo de secretária de Saúde de Irati. O
novo secretário já anunciado será o vereador Nato
Kffuri. Jussara ocuparia o
cargo de diretora geral da
Secretaria, mas renunciou
o convite feito pelo prefeito
Derbli. O convite à Kffuri já
foi enviado a Câmara e ele
deve se desligar do cargo de
vereador e assumir a Secretaria na próxima semana.

Compromisso
O prefeito Jorge Derbli
recebeu esta semana a visita
do ex-prefeito de União da
Vitória, Santin Roveda. Santin
será candidato a deputado federal e estava acompanhado
de Patrícia e do vereador Batatinha. Pelo que se contanos
bastidores da Câmara, Batatinha deverá apoiar Santin à
deputado federal e não Sandro Alex como se esperava.

Irati ao Itapará
Em visita a comunidade do Rio do Couro, Roman comunicou ao vereador presidente da Câmara de Irati, Hélio de Mello,
e também ao prefeito Jorge Derbli, que está liberando R$ 4.5
milhões para início da pavimentação da estrada que liga Irati
ao Itapará. Com este recurso, estima-se que dará para pavimentar 5 km sendo a primeira etapa da estrada. Há discussão
sobre o trecho a ser pavimentado, mas deverá obedecer a
quesito de maiores residências a beira da estrada. Segundo o
vereador Hélio de Mello, Roman foi o deputado que trouxe o
maior volume de pavimentação para o interior do município.

"Não existe país no mundo em que o
governo seja corrupto e a população
honesta e vice-versa".

LEANDRO KARNAL

Nilton Pabis

"5 km"

Patrola
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) esteve
em Rio Azul na última quinta (05). Na oportunidade,Romanelli
entregou uma Patrola 0Km vinda com recurso do governo
Ratinho Junior, mas através do trabalho do deputado. Romanelli ainda anunciou a autorização para licitação da compra
de mais dois caminhões caçamba e pavimentações. Ainda, na
oportunidade, visitaram o Hospital São Francisco de Assis. A
soma de investimento em Rio Azul destinados por Romanelli,
nesta gestão, já soma R$4.3 milhões. O prefeito Leandro, o vice
Jair e os vereadores Rita e Serginho recepcionaram o deputado.

O Zelo do
Holandês
O prefeito Jorge Derbli
enalteceu o trabalho que
Alfredo Van der Neut fez a
frente da Secretaria de Cultura. Alfredo cumpriu com
a meta que era terminar as
obras paradas do setor, uma
delas é o Centro Cultural do
Guamirim e também a Casa
da Cultura, que por sinal ficou impressionante. E para
que o holandês continue
seu trabalho na prefeitura,
Derbli convidou Alfredo para
continuar na administração
em outro cargo, mas com a
responsabilidade de cuidar
dos Parques Aquáticos do Rio
Bonito e Vila São Joao. Isso se
deve ao cuidado que Alfredo
tem com a coisa pública.

Nilton Pabis

O médico pediatra,
Luiz Ernesto Pujol, receberá, na próxima terça-feira, às 18H, o título de
C i d a d ã o H o n o rá r i o d e
Irati. Pujol está afastado
de suas funções de médico devido a problemas
de saúde, mas aceitou o
convite do presidente Hélio de Mello para receber o
título na Câmara de Irati.
O pediatra tem um grande trabalho realizado em
Irati no tempo que residiu
na cidade. A indicação foi
do, na época vereador,
Roni Surek.

O prefeito Celso Kubaski, de Imbituva, junto do vice Zaqueu, celebrou o sucesso dos
shows que comemoraram os 151 anos de Imbituva. No último dia 02, o show de Fernando & Sorocaba atraiu mais de 15 mil pessoas. O registro vale para o grande número de
deputados que estiveram em Imbituva na data. Sandro Alex (PSD) e Aliel Machado (PV)
como federais, além de Alexandre Curi e Romanelli como estaduais. Ainda, estes são os
deputados que mais trouxeram recurso para o município neste mandato.

Amanda Borges

Honorário

Um show de show

Assessoria Evandro Roman

Reprodução Facebook

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

O deputado é um dos mais
assíduos postulantes do tema
pedágio. Esta semana, ele ainda fez cobranças referente a
iluminação das praças fechadas. Segundo ele, as praças
devem ser iluminadas ou desmanchadas. Romanelli ainda
diz que as licitações que vão
determinar as próximas concessionárias só aconteceram
no último trimestre do ano
(leia-se depois de outubro)
e que as estradas precisam
de manutenção por parte do
DNIT, coisa que não está acontecendo e os buracos já estão
aparecendo. Ainda segundo
ele, o governador Ratinho já
pensa em fazer parceria com
o Governo Federal para assumir a “bronca”.

Xoxôlo como candidato?
O deputado Evandro Roman confirmou, em visita a Folha
de Irati, a pré-candidatura de Antônio Celso de Souza (Xoxôlo)
à deputado estadual pelo PP. Roman, que o deputado que
mais trouxe recurso para Irati no Governo Federal, diz que a
filiação e indicação de Xoxôlo foi sua e que foi avalizada por
Ricardo Barros. Ainda, ele é o nome que o partido conta para
representar a sigla na região.

Sogra, parente para sempre
Para quem pensa que o vereador Laércio Cipriano, que no
momento é secretário de Agricultura de Rebouças, não poderá
ser candidato à prefeito, pode estar errado. Laércio era irmão
da primeira esposa de Luiz Zak, portanto, cunhado do prefeito,
o que o impedia de ser candidato por ser parente próximo. Mas
um entendimento de cientistas políticos de botequim diz que
com a morte da irmã, o parentesco se rompe. Apenas sogro e sogra é um parentesco que não se acaba com a morte do cônjuge.
Como sogra é para sempre, mas cunhado não, Laércio pode se
candidatar a sucessão de Zak. Com a palavra, os especialistas...
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FERNANDES PINHEIRO

Prefeitura realiza evento esportivo em
comemoração ao Dia do Trabalhador
O evento aconteceu
no domingo (1º), no
Parque da Prainha
e contou com
diversas atividades
para a população

Em comemoração ao
dia 1º de maio, Dia do
Trabalhador, a Prefeitura
de Fernandes Pinheiro
realizou diversas atividades para a população no
Parque da Prainha. Este
ano, além do tradicional
torneio de futebol, foi
realizado torneio de vôlei
de areia, um almoço, baile
para a terceira idade, shows com artistas locais e
atrações para as crianças.
O evento teve início as
9h e aconteceu durante
o dia todo. O espaço foi
montado pensando no
conforto e na diversão do
público, visto que, os eventos esportivos não aconteciam há mais de dois anos
d ev i d o a p a n d e m i a d a
Covid. A organização ficou
por conta da colaboração

Esther Kremer

ESTHER KREMER

O evento do Dia do Trabalhador foi organizado através de uma parceria de todas as Secretarias
de todas as Secretarias do
município.
A prefeita Cleonice
Schuck esteve presente
no evento e parabenizou
a equipe pela organização.
“Eu estou muito feliz em
ver o resultado, estive a
semana toda fora e não
pude participar ativamente desse processo, mas parabenizo os funcionários

da Prefeitura, estou muito
feliz e orgulhosa”, disse.
Cleonice também enfatizou a importância de
voltar a ocorrer eventos
no município, já que, devido a pandemia, eles não
estavam acontecendo. “É
um sentimento de muita
alegria por estarmos superando a pandemia e poder
comemorar com as nossas

famílias este momento. E
nada melhor que no Dia do
Trabalhador comemorar
este bom momento”, disse.
O secretário de Esportes, Emerson de Lara Borges, explica a importância da volta dos eventos
esportivos para a cidade.
“Ficamos dois anos parados, este evento é tão importante e esperado pela

população durante todo o
ano. É um dia de festividade para se divertir com
a família, nós ficamos
muito felizes”, comenta.
Segundo o secretário,
os eventos na cidade só
vão aumentar e que a população merece estes momentos de descontração.
“A tendência é voltar à
normalidade e podemos
nos organizar e trazer
ainda mais eventos diferentes. Como o decreto
já está mais flexibilizado,
esperamos voltar com as
festividades no município
e trazer o melhor para a
população, como já estávamos fazendo”.
A secretária de Administração, Priscila Pires
Meira, foi uma das organizadoras do evento e disse
que “o Dia do Trabalhador
é um dia muito importante para o município e é
uma tradição desde 2007.
Com o passar dos anos
fomos incrementando e
neste ano temos o almoço,
brinquedos infláveis para
as crianças, vôlei de areia,
tudo para que seja um dia
bem divertido”, disse a
secretária.

PRUDENTÓPOLIS

Prefeitura busca soluções e auxílios
para micro e pequenas empresas
Foram debatidos
ações e projetos
para colaborar
com os pequenos
negócios
prudentopolitanos

No último dia 28 de
abril a Gestão Municipal, através da Secretaria
Municipal de Indústria,
Comércio e Desenvolvimento Econômico rea l i z a ra m u m a r e u n i ã o
do Comitê Gestor da Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa. Na reunião foram realizadas análises
de indicadores do Programa Cidade Empreendedora que o município
de Prudentópolis desenvolve em parceria com o
SEBRAE PR. Também foram discutidas propostas
e ações de melhorias para
os pequenos negócios do
município.
Depois da Reunião do
Comitê, várias reuniões
ocorreram com os subgrupos do comitê e setores técnicos do município, assim denominadas
Câmaras Temáticas. En-

Assessoria

ASSESSORIA

Foram debatidos temas como acesso à Mercados, Simpliﬁcação, Desburocratização e Tributação
tre elas: Acesso à Mercados (Compras Públicas),
Simplificação, Desburocratização e Tributação, (referente licenças
e inscrição municipal
para empresas), Acesso ao

Crédito para empresas e
Associativismo, Educação
Empreendedora, Inovação e Tecnologia.
As ações estão sendo
reiniciadas. Assim, há um
sistema de monitoramen-

to e acompanhamento das
melhorias dos ambientes
para os pequenos negócios de Prudentópolis.
Em nota, a Prefeitura
de Prudentópolis agradeceu. “Gostaríamos, em

nome da gestão municipal e da coordenação do
Comitê Gestor Municipal,
expressar nossos agradecimentos a todos que
puderam participar e nos
ajudar na elaboração de
novas propostas de ações
de melhorias e fortalecimentos das ações já existentes. O desenvolvimento de nosso município é
construído pela mútua
ajuda de todos e todos os
dias”.
PRESENTES
Meron Elízio Ternouski secretário Municipal
de Indústria, Comércio e
Desenvolvimento Econômico e Coordenador do
Comitê e Cecília Prusnal,
gerente de Departamento
de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico
e Agente de Desenvolvimento do município.
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Mãe relata alegria de levar o filho
para casa após 126 dias internado
Há um ano, Dilly pôde
passar o primeiro Dia
das Mães ao lado do
primogênito
O dia 03 de maio de 2021
está marcado na vida da mãe
de Irati, Dilly Stresser, que
pôde levar o filho Lucca para
casa depois de passar 126 dias
com ele internado em um
hospital, devido a um parto
prematuro. Há um ano, ela
comemorou o primeiro Dia
das Mães com o menino nos
braços, o momento mais feliz
na vida da mãe de primeira
viagem.
Dilly sempre quis ser mãe,
estava casada há 10 anos e
tentou várias vezes, mas não
podia ter filhos. Descobriu um
tumor na hipófise (glândula
localizada no cérebro), e no início do tratamento soube que
estava grávida de quatro meses. Não tinha sintomas e não
aparecia a barriga. Assustada,
começou a cuidar da gestação,
que, segundo ela, foi tranquila.
Mas com 27 semanas a alegria
do casal virou preocupação.
Dilly começou a inchar, sentiu
falta de ar e a pressão estava
alta. Foi internada na Santa
Casa de Irati, e teve que fazer
o parto. O marido, Lucas Lima,
assinou um termo porque era
de risco.
“Falei o tempo todo que se

Arquivo pessoal Dilly Stresser

JAQUELINE LOPES

Mãe Dilly Stresser, pai Lucas Lima e o pequeno Lucca
tivesse que escolher entre o
meu filho e eu, que escolhesse
ele. No outro dia, à tarde, fui
pra UTI. Uma equipe de profissionais estava preparada pra
mim e pra ele. A médica disse
que se ele nascesse vivo, teria
1% de chance de sobreviver.
Nunca imaginei que 1% era

tanto”, conta a mãe.
No dia 28 de dezembro de
2020, Lucca nasceu com 38
centímetros e pesando 995
gramas. Dilly teve uma parada
cardíaca por alguns minutos
e não viu o momento, e o bebê
logo foi entubado. Depois,
quando a mãe pensou que o

pior já teria passado, com 10
dias de vida, o filho teve uma
parada cardiorrespiratória de
quase 1h, após três injeções
de adrenalina no coração, ele
voltou.
Mas isso causou um AVC
em Lucca. “Pensei que ia perder ele. Mas sempre orei muito
e sabia que Deus ia cumprir
o que tinha me prometido”.
O recém-nascido teve várias
intercorrências, fez várias
transfusões de sangue. Após
30 dias na UTI, Dilly pegou o
filho no colo pela primeira vez.
“Ali eu senti que ele ia vencer
essa batalha”, disse a mãe.
Lucca ficou 74 dias internado na UTI da Santa Casa e
foi transferido para Campo
Largo. Lá, ficou mais 52. “Todos
os dias eu vivia como se fosse
o último. Mas ele é guerreiro
e todos os diagnósticos dados
pelos médicos, ele superou e
Deus mudou”, comenta.
No dia 03 de maio veio a
alegria da família. Lucca foi
para casa. A mãe não acreditou e para ela foi o momento
mais feliz da vida. “Acredito
que ele veio ao mundo pra me
ensinar, mais do que aprender
comigo. Lucca Hebron é luz,
é cura, é amor e alegria. Confesso que foram os dias mais

difíceis da minha vida, mas o
propósito de Deus é outro. Ele
veio para preencher minha
vida e o Dia das Mães com ele
ao meu lado é mais incrível
que ver um cometa passando
na Terra”, relata a mãe.
Cada dia é uma vitória para
Lucca. O menino leva uma vida
normal e continua com acompanhamento de fisioterapeuta
especializado em neuropediatria e fonoaudiólogia. Toda a
família se adaptou para cuidar
dele. Dylli voltou a trabalhar
e deixa-o com os avós, a irmã
também ajuda. E a conexão
com todos é muito forte, segundo conta a mãe.
Agora, eles comemoram
várias datas para celebrar
toda a luta que enfrentaram:
do nascimento, o dia previsto
para sair do hospital (17/03),
e o dia 03 de maio, quando
o filho foi para casa. Uma
família cheia de festas para o
pequeno Lucca. “Ele é tudo pra
mim, eu dou a vida por ele se
preciso for. Cada movimento
dele é como se tivesse ganhado
uma Copa do Mundo. Ser mãe
de prematuro é aprender a
descansar e confiar em Deus.
Sem dúvidas, ele é o melhor e
maior presente que Deus me
deu”, afirma a mãe Dilly.

“A médica disse que se ele nascesse vivo,
teria 1% de chance de sobreviver. Nunca
imaginei que 1% era tanto”

DILLY STRESSER
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151 ANOS

Quinze mil pessoas prestigiam show em
comemoração ao aniversário de Imbituva

thias e Bruno e Marrone.
Além disso, Fernando & Sorocaba também dividiram
palco com Paulinho Mocelin
e Bruno Scandalli.
Ainda, durante o show
alguns imbituvenses subiram ao palco para dançar as
coreografias do TikTok com os
cantores. Sorocaba também

Dupla Fernando &
Sorocaba animou a
noite de segunda (03)
dos imbituvenses

Fernando & Sorocaba se apresentaram na véspera do aniversário do município, dia 03 de maio

OUTDOOR

Fernando tocou guitarra, violão e piano durante o show

Amanda Borges

Na foto, os políticos e autoridades que prestigiaram o evento

pertório que agradava todas
as idades, com músicas do
começo da carreira e as mais
recentes da dupla, assim
como canções eternizadas
nas vozes de Chitãozinho e
Chororó, Matogrosso & Ma-

ZAQUEU BOBATO
homenageou um vendedor
de rosas, caracterizado de
Charles Chaplin, que circulava pelo evento. O cantor o
parabenizou pelo trabalho e
pela persistência nas vendas,
mesmo após o período turbulento que foram os últimos
dois anos para indústria do
entretenimento.

Amanda Borges

va, Celso Kubaski, as comemorações de aniversário foram a oportunidade de, após
o período de pandemia, celebrar a vida. “O povo merece e
a região inteira merece, todos
os municípios da Amcespar,
para nós é uma satisfação!
Parabéns Imbituva, parabéns
ao seu povo pelos 151 anos”,
disse o prefeito.
Assim como Kubaski, o
vice-prefeito Zaqueu Bobato
afirma que “foi uma comemoração da vida. Da vida dos
imbituvenses, da vida de todo
o povo da região”. De acordo
com ele, o show da dupla
Fernando & Sorocaba foi “a
altura do que a nossa população merece”. Além disso, em
nome de todos os gestores da
prefeitura, Zaqueu agradeceu
a organização e as famílias
de Imbituva pelo sucesso do
evento. “O nosso obrigada
ao povo que trabalha e que
merece ser feliz também”,
completou.
FERNANDO &
SOROCABA
Todas as atividades foram
um sucesso de público, especialmente a atração principal
da comemoração. As 15 mil
pessoas que prestigiaram o
show de Fernando & Sorocaba
assistiram a uma grande produção por mais de 2h.
Os cantores ganharam a
atenção e o coração do público apresentando um re-

“Foi uma
comemoração da
vida. Da vida dos
imbituvenses,
da vida de todo
o povo da região”

Sorocaba tocou violino durante algumas músicas do show

Amanda Borges

caba fecharam com chave de
ouro a programação artística.
Na terça-feira (02), aniversário de Imbituva, ocorreu o
ato cívico, na praça da Igreja
Matriz de Santo Antônio.
Para o prefeito de Imbitu-

Cesar Delong

Em comemoração ao aniversário de 151 anos de Imbituva, a Prefeitura realizou
uma programação de quatro
dias com apresentações artísticas, feira gastronômica
e ato cívico. A mais esperada
atração entre os eventos foi
o show da dupla Fernando &
Sorocaba, que reuniu cerca de
15 mil pessoas, de acordo com
a produção do evento. Além
disso, todos as apresentações
culturais tiveram entrada
franca e ocorreram no Parque
Ambiental.
Iniciando no sábado (30),
a diversão dos imbituvenses
e ficou por contada banda Interprise. No domingo (01), os
Tchê Garotos protagonizaram
a noite. Ainda, na véspera do
aniversário do município, segunda (02), Fernando & Soro-

Amanda Borges

AMANDA BORGES

Um vendedor de rosas foi parabenizado por Sorocaba
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RIO AZUL

Parceria entre Prefeitura e SENAI
oferece cursos gratuitos à população
Aulas acontecem
na carreta e nos
containers do
Sistema S, que
estão em frente à
rodoviária municipal

“É um investimento da prefeitura na formação
de novas profissões. Estamos
muitos felizes de
proporcionar isso
para as pessoas.
É uma forma de
gerar empregos”

JAQUELINE LOPES

Jaqueline Lopes

PREFEITO LEANDRO JASINSKI

Alunos do curso de eletricidade básica residencial junto do prefeito Leandro e secretárias Adriana e Ghessi

Carreta e containers do SENAI estão em frente à rodoviária municipal

VANDERLEI KAWA OFS E ALACS
Caríssimos!
Refletindo sempre sobre a nossa missão
de anunciar JESUS RESSUSCITADO como o único
redentor, salvado, caminho
verdade e vida, leva a comunidade apostólica a superar
os males e viver a experiência de comunidade, de viver
a fé e praticar a solidariedade, a caridade, 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 através
de Sua pessoa a vivermos em
missão permanente, sermos
evangelizadores da paz e do
bem, maiores riquezas e dons
que possuímos nesta vida
terrena. A evangelização que
é anunciar e testemunhar a
proposta salvífica de Deus,
esta 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 que não é possível pedir dispensa ou demi-

Petreski Plodoviski Rymsza.
“Os cursos surgiram para
suprir a demanda que Rio
Azul tem, e precisa de funcionários nas empresas. Mas
a pessoa pode trabalhar autônoma, prestar serviço, ou
fazer pequenas reformas em
casa. Em algum momento da
vida serão necessários esses
conhecimentos”, destaca.
É o caso do tatuador do
município Adriano Silva,
que faz o curso de elétrica
residencial. Ele escolheu
esta modalidade para as necessidades do dia a dia. “Isso
a gente pode usar em casa,
fazer manutenção, ter mais
um conhecimento. Não precisar depender dos outros, já
sabe de algo a mais. E abre
bastantes portas. É maravilhoso. É sempre bom ter um
curso a mais. Estou aprendendo bastante”, disse.
Para Argemiro Oliveira
Neto, professor de instalações elétricas do Senai, a
adesão em Rio Azul foi boa.
“Tivemos um aproveitamento bom, vários alunos já estavam na área. Tivemos pouca
evasão, e estão indo bem,
conseguindo acompanhar”,
comenta.
INSCRIÇÕES
As inscrições dos cursos
são feitas pela Secretaria de
Assistência Social, através

do CRAS, em parceria com a
Indústria e Comércio. Junto com a pasta há o posto
avançado da Agência do
Trabalhador, e eles viram
a necessidade de ofertar
cursos, pois a maior parte
do mercado de trabalho
atual pede uma qualificação.
“Observamos a importância
das pessoas que vem fazer a
capacitação na contratação
das empresas, é um diferencial para contratar”, comenta a secretária da pasta,
Ghessi Buco. Com o trabalho
que realiza, a Secretaria
também faz indicação de
cursos para as pessoas que
procuram a Agência ou os
serviços da pasta.
OUTROS CURSOS
Além da carreta que está
no município, outros de-

vem c o m e ç a r e m j u l h o
deste ano, na área de
gastronomia. Ainda, a
Prefeitura já oferece
formações pelo SENAC,
no antigo prédio da Escola Vanda Hessel, de
maquiagem, unha de
gel, extensão de cílios,
pães, bolos, tortas, entre
outras. A partir dos 14
anos, a pessoa já pode
se inscrever em alguns
cursos.
AÇÕES MÓVEIS DO
S E NA I
O Sistema S trabalha
com várias ações móveis
e oferece vários cursos,
de diversas áreas. Em
Rio Azul, está a Escola Móvel com a carreta
e containers, nos dois
lugares acontecem os
cursos. Mas o Sistema
também tem uma carreta que vai para empresas e uma única que vai
para algum município.
Depende da contração
realizada.

Jaqueline Lopes

preencher as vagas existentes e dar mais oportunidade
à população para geração
de empregos. “Pessoal está
bem feliz e animado fazendo
o curso que é de graça, de
uma qualidade muito boa.
Traz uma vantagem para os
alunos que podem aprender
uma nova profissão. É um investimento da prefeitura na
formação de novas profissões. Estamos muitos felizes
de proporcionar isso para
as pessoas. É uma forma de
gerar empregos”, observa o
prefeito Leandro Jasinski.
Com os cursos, a pessoa
poderá ter mais oportunidades no mercado de trabalho,
mas também pode utilizar
em casa, é o que comenta a
secretária de Indústria e Comércio de Rio Azul, Adriana

Facebook/Prefeitura de Rio Azul

Uma parceria entre a
prefeitura de Rio Azul e o SENAI oferece à população seis
cursos gratuitos no ramo
industrial, que possam ser
usados para uma profissão
ou para fazer em casa. As
capacitações acontecem
para que a pessoa ter mais
um conhecimento e para
seja inserida no mercado de
trabalho.
O município recebe a
carreta e os containers do
SENAI, que estão em frente à
rodoviária municipal e onde
acontecem as aulas, que são
no período da tarde e à noite. Desde o começo de abril,
seis cursos são oferecidos:
eletricidade básica residencial e predial, técnicas de
construção civil e alvenaria,
instalações de alarmes e portão eletrônico. Cada curso,
em média, oferece 15 vagas
e todas estão preenchidas. Já
para os cursos de aplicação
de revestimento cerâmico,
instalações hidráulicas e
prediais, as inscrições continuam e jovens acima de
14 anos também podem
participar.
A oferta dos cursos surgiu de uma necessidade de

Cursos têm aulas teóricas e práticas, com professores do SENAI

PAZ E BEM
SER APÓSTOLO HOJE
tir-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: a liberdade,
a justiça, a paz, a fraternidade, a comunhão, a caridade
e o amor. Hoje, vivemos tão
carentes destes valores, infelizmente o império do poder
e do ter, do materialismo
que domina o ser humano

e se esquecem das grandes
virtudes, dos ensinamentos
de Jesus, da sua palavra de
vida, do verdadeiro valor da
nossa vida. É preciso assumir
esta missão, não importa
aonde estivermos, em que
condição estivermos, sempre é tempo de evangelizar,
de testemunhar Jesus, pois
Deus nos dá vida todo dia, é
preciso estarmos a serviço
de todos, principalmente dos
pequeninos, dos indefesos,
dos empobrecidos, para que
todos tenham vida e vida em
abundância. Sabemos que
a sociedade atual é marca-

da por tantas divisões, é
preciso que busquemos o
equilíbrio e a temperança
em Jesus que foi crucificado
e que ressuscitou para nos
salvar dos pecados, dos nossos erros. Cristo deixou-nos
o Espírito Santo que nos
move, 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 tempo que
vivemos. Reflita e viva por
Jesus. Paz e Bem.
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DESENVOLVIMENTO

Formação de Cooperativa em Irati
busca apoiar produtores rurais
Projeto será
apresentado em
encontros em
todas as regiões
de agricultura no
município

A Prefeitura de Irati, por
meio da Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e
Segurança Alimentar, apresentou a produtores rurais
do município o projeto de
criação da Cooperativa Irati.
O objetivo é estimular essa
forma de organização que
incentiva o desenvolvimento e geração de lucros entre
os associados.
“O cooperativismo é um
guia que poderá trazer para
as pessoas o incentivo da
manutenção e a qualificação do método de trabalho
de produção agrícola”, explica Helder Alberto Beal,
especialista nas áreas de
economia, administração
de empresas e psicologia
social. Segundo Beal, as
pesquisas recentes demonstram o sucesso do cooperativismo no desenvolvimento econômico e social em
vários países. “Formar uma
cooperativa é uma moder-

Amanda Borges

DANIELA VALENGA, COM REPORTAGEM
DE AMANDA BORGES

Reunião do dia 4 de maio apresentou o projeto da Cooperativa a cerca de 40 produtores rurais
nidade e o que está dando
certo no mundo”, aponta.
“Os bancos e cooperativas de crédito que estão se
instalando em Irati mostram como o agronegócio é
forte no município na cidade. Agora, esse é o momento
de Irati ter uma cooperativa
própria”, ressalta o Prefeito
Jorge Derbli. Para isso, uma
reunião realizada no dia 4

de maio, apresentou o projeto para cerca de 40 produtores locais e foi recebido de
forma positiva pela maioria.
“É uma decisão e união
dos agricultores que vai
formar essa cooperativa,
mas o poder público tem
o dever de apoiar a futura organização”, aponta
Raimundo Gnatkowski, secretário de Agropecuária,

Abastecimento e Segurança
Alimentar.
As próximas etapas para
implementar a Cooperativa
será realizar reuniões nas
oito regiões, que dividem
as 86 comunidades de Irati,
para ouvir os agricultores
e, a partir disso, organizar
uma assembleia geral que
irá eleger a diretoria da organização

O prefeito Derbli destaca
que os produtores de Irati
trabalham com diferentes
formas de produção, como
cereais, leguminosas, hortifrutigranjeiros, embutidos,
turismo rural, entre outros,
e que o cooperativismo é
uma forma de organizar e
apoiar os produtores. “Nós
temos uma produção grande e diversificada e a cooperativa irá abranger todas
as áreas, de forma direta e
profissional, para trabalhar
pelos produtores”, fala.
Alex Cosmos, produtor
rural da comunidade de
Pinho de Baixo, que atua
na área de vinhos, tem expectativas para a criação da
Cooperativa. “Acredito que
vai trazer muitos benefícios
para os pequenos produtores e também para o nosso
município, que só tem a
ganhar”, coloca.
Derbli aponta que os
principais beneficiados pela
implantação da Cooperativa
serão os pequenos produtores. "É importante ter uma
assistência técnica, através
dessa organização, para
fazer uma comercialização,
compra de insumos em
grandes quantidades para
fornecer a esses pequenos
produtores e gerar um lucro extra no final do ano",
exemplifica.

TEIXEIRA SOARES

Cerca de 2.500 pessoas prestigiam
o Torneio do Trabalhador de 2022
Além dos
espectadores,
496 participantes
competiram no
evento

município”, disse o Secretário
de Esportes e Lazer, Alyson
Platini de Souza, a respeito
do evento.
Ainda, ele disse que o Torneio do Trabalhador deste
ano marcou a história do
município. “Tivemos o maior
evento já realizado nesses
moldes, o maior número de
participantes tanto como
atleta, quanto como espectador”, completou Souza.
CAMPEÕES
Futebol suíço: Nessa modalidade, as 29 equipes que
competiram totalizaram 290
atletas participantes. Os vencedores dessa categoria integraram o time Padilha FC.
Truco: No truco, competiram 56 jogadores divididos
em 28 duplas. A dupla com-

No domingo (01), ocorreu o Torneio do Trabalhador de Teixeira Soares, em
comemoração ao Dia dos
Trabalhadores.O evento foi
promovido pela Prefeitura,
por iniciativa da Secretaria
de Esportes e Lazer, e reuniu
competições de truco, vôlei
de areia, futebol suíço e futsal
feminino.
A atividade iniciou às
8h30, após o pontapé inicial
na bola dado pelo prefeito
do município, Lula Thomaz.
A atividade teve o objetivo
de promover o lazer e a confraternização da população,
assim como homenagear os
trabalhadores. Por conta das
restrições da pandemia e,
consequentemente, a diminuição de eventos com grande público, a atividade bateu
record de participação. No

Assessoria

AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA
ASSESSORIA

Na primeira foto, prefeito Lula Thomaz dando o pontapé inicial
total, 496 jogadores participaram das competições e cerca
de 2.500 pessoas foram até o
Ginásio de Esportes Romeu
Neves para assistir aos jogos.

“Foi um evento muito bonito que envolveu famílias
que puderam aproveitar, se
divertir e comemorar uma
data tão importante no nosso

posta por Wilian e Ismael
venceu.
Futsal feminino: As mulheres que competiram nessa
modalidade formaram seis
diferentes equipes. No total,
60 competidores deram o
nome representando a categoria feminina do esporte.
Vôlei de areia: Ao todo,
90 atletas e 45 duplas disputaram a categoria. Contudo,
diferente das outras, o vôlei
de areia contou com três
modalidades separadas e, por
isso, três duplas foram campeãs. Na modalidade mista,
venceram Márcio Filho e Karla; na feminina, Ana Cláudia e
Luana foram as campeãs; por
fim, Márcio Filho e Gabriel
foram os vencedores na modalidade masculina.
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PRESERVAÇÃO

Reforma da Casa da Cultura de
Irati é oficialmente entregue
Espaço está
preparado com
várias atrações
históricas para a
população

Descerramento da placa iniciou a abertura da Casa da Cultura de Irati, na sexta-feira (29)
da Cultura por motivos
pessoais. Quem assumiu
nesta semana é Samanta
Regina dos Santos, que
já atuou como secretária
de Indústria e Comércio
de Irati.
O prefeito Jorge Derbli
destacou a importância
da entrega de mais uma
obra que estava parada.
Além disso, agrade ceu
ao ex-secretário Van der
Neut pelo trabalho que
fez, e pediu para que retorne à gestão após tratar
os assuntos particulares.
“Essa obra é referência na
cultura iratiense. A casa
tem 103 anos, é a mais antiga de Irati, de madeira,
e agora está totalmente
reformada e proporcionará várias atividades na
área cultural. É um tributo
aos artistas iratienses de
todas as áreas”, comenta.
As comemorações de
retomada da Casa da Cul-

tura contaram com exposições de fotografias, artesanato, pinturas plásticas,
desenhos, entre outros,
além de uma apresentação
do Grupo “Concertando
o Choro” e João Edison
Salmon, e convidados que
abrilhantaram as noites
no jardim da Casa.
O ex-secretário Alfredo
comentou sobre a alegria
de poder entregar a Casa
da Cultura reformada
para voltar às atividades.
“Estamos em uma noite
festiva, e há muito tempo
esperada. A Casa é uma
referência cultural para
todos os eventos, além
de si só já ser uma patriação, ela tem espaços
interessantes, de coisas
que vivemos no passado
e a Casa da Cultura precisa referenciar e também
assegurar essas lembranças”, destaca.
Para o presidente da

Câmara de Vereadores de
Irati, Helio de Mello, a entrega da reforma da Casa
da Cultura é um momento
importante o município,
assim como as ações cult u ra i s q u e a c o n t e c e m .
”Este espaço físico traz na
sua história uma família

Secom

No fim de semana,
aconteceram vários eventos que marcaram a entrega oficial da reforma/
restauro da Casa da Cultura de Irati. A program a ç ã o f o i d e s d e s ex t a
(29) até domingo (1º) para
que a população pudesse
acompanhar cada detalhe
preparado para que sejam
retomadas as atividades
na Casa.
A g o ra , a C a s a c o n t a
com uma réplica de uma
antiga bodega e de uma
barbearia e uma exposição de imagens antigas de
ruas e locais importantes
de Irati. Já no piso superior, há uma sala exclusiva
com os trabalhos do Primo
Araújo, e quem cuidará é
o filho dele, o historiador
José Maria Gracia Araújo,
o Zeca Araújo, há também
uma galeria dos prefeitos
e um espaço destinado à
família Gomes. E outras
estruturas que serão para
os trabalhos e exposições
que vão acontecer na Casa
da Cultura.
A cerimônia de abertura aconteceu na sexta- feira (29), com o descerramento da placa e
visita na Casa, além dos
discursos das autoridades
do município. Também
,marcou a despedida do
secretário Alfredo Van der
Neut, que deixou a pasta

Secom

JAQUELINE LOPES

tradicional do nosso município, que sempre trabalhou em prol da nossa
cidade. Traz a memória,
a história do nosso povo.
Restaurar e preservar são
ações relacionadas àqueles que nos antecederam, e
a importância que tiveram
na vida das pessoas que vivem aqui e que ajudaram a
construir a cidade”, disse.
LANÇAMENTO DE
LIVROS
A retomada das atividades na Casa marcou o
lançamento de três livros
de escritores iratienses
que estavam em exposição
no fim de semana. De Dagoberto Waydzik - “Historicidade: história & relatos
– bairros de Irati”; de Luiza
Nelma Fillus - “Trajetória
das Trovas em Irati: suas
memórias e suas ações”, e
Orlando Luiz Azevedo lançou a coletânea de contos,
crônicas, histórias, trovas
e poesias intitulada “Irati,
nossas memórias”, além
dele, mais pessoas contribuíram e escreveram
o livro.

Dagoberto Waydzik, Orlando Luiz Azevedo e Luiza Nelma Fillus
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CUIDADOS

Entenda o que é, quais as causas e
tratamento da Amigdalite Caseosa?
O problema
pode ocorrer em
qualquer idade,
embora seja mais
comum em adultos
entre 40 e 89 anos

A Amigdalite Caseosa,
também conhecida como
Tonsilite Caseosa, é uma
i n f l a m a ç ã o p r ovo c a d a
pelo acúmulo de alimentos nas criptas das amígdalas, o que causa uma
sensação fre quente de
irritação ou desconforto
na garganta, além de mau
hálito persistente.
COMO SURGE
A AMIGDALITE
CASEOSA?
A Amigdalite Caseosa
pode surgir quando restos
de alimentos e a descamação da própria mucosa
d a s a m í g d a l a s e n t ra m
nos orifícios (criptas) e
apodrecem lá dentro. São
os chamados cáseos amigdalianos, que podem ser
expelidos pela fala, tosse
ou espirros.
EM QUE IDADE
PODE SURGIR
A AMIGDALITE
CASEOSA?
O problema pode ocorrer em qualquer idade,
embora seja mais comum
em adultos entre 40 e 89
anos.É mais comum em
pessoas que nunca tiveram infecções nas amígdalas e costuma trazer
bastante desconforto e
insegurança, tanto no ambiente de trabalho quanto

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

Divulgação Internet

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

O diagnóstico é feito durante a consulta com o Otorrinolaringologista, através de um exame físico
nas relações pessoais, pois
o mau hálito e a eliminação do cáseo podem ocorrer a qualquer momento.
SINTOMAS DA
AMIGDALITE
CASEOSA
Os principais sintomas
da Amigdalite Case osa
são:
•
Sensação de desconforto ou irritação na
garganta;
•
Mau hálito;
•
Sensação de corpo
estranho na garganta;
•
Amígdalas incha-

das;
•
Infecções de repetição;
•
Formação e eliminação de cáseos.
COMO
DIAGNOSTICAR
A AMIGDALITE
CASEOSA?
O diagnóstico é feito
durante a consulta com
o Otorrinolaringologista,
através de um exame físico chamado Oroscopia. O
exame permite a visualização da cavidade bucal e
a identificação dos cáseos

nas amígdalas.
TRATAMENTO
PARA AMIGDALITE
CASEOSA
Existem duas formas
de tratamento: o clínico

e o cirúrgico. O tratamento clínico consiste
em amenizar os sintomas por meio do uso
de anti-inflamatórios
e do gargarejo com soluções salinas e antiss é p t i c a s p a ra m a n t e r a
higiene bucal.
Já o tratamento cir ú r g i c o p a r a Am i g d a lite Caseosa é capaz
de resolver o problema permanentemente. Porém, a cirurgia
consiste em remover
as amígdalas.
COMO PREVENIR
A A M I G DA L I T E
CASEOSA?
P a r a p r eve n i r o a c ú mulo de alimentos nas
amígdalas e consequentemente a formação dos cáseos, é fundamental beber muito
líquido durante o dia
para limpar as criptas
das amígdalas.
Também é necessário evitar consumir
alimentos que alterem
a v i s c o s i d a d e d a s a l i va
e que possam deixá-la mais grossa, como
café, álcool e chocolate.
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DENGUE

Em um mês, Irati registra mais
de 400 focos do Aedes aegypti
Município tem quatro
casos confirmados
da doença, dois
autóctones e dois
importados

“Cada um
cuidando do
seu quintal
ajuda bastante
no combate à
dengue”,

JAQUELINE LOPES

GIOVANI ALESSI

Amanda Borges

Em um mês, o município registrou 419 focos de dengue e tem quatro casos confirmados
seleção natural e vão ficar
aqueles mosquitos resistentes
ao veneno. Além disso, o setor
segue um protocolo para realizar a passagem da bomba.
Durante os dois anos graves da pandemia da Covid-19,
os 19 agentes fizeram um
trabalho mais voltado para a
prevenção, pois não conseguiram realizar as visitas devido

Como evitar a dengue?
Para evitar que o mosquito crie larvas é necessário
que qualquer reservatório de água parada tenha proteção. Caixas d'água e piscinas abertas, até pequenos
objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta
são locais possíveis. Por isso, é preciso se prevenir.
“A gente pede que a população colabore, limpando o
quintal, porque até uma tampinha de garrafa junta
água, depois de uma chuva dar uma olhadinha, tomar
cuidado, achamos focos em vários locais, até casa de
ovo. Se a população ajudar, vai diminuir muito, vai
fazer diferença”, disse Marissol.
as medidas de prevenção contra a doença. Neste período,
não foram encontrados focos,
mas agora com o retorno, a
situação preocupa. “Para nós
foi bem difícil, porque o povo
se preocupou com a Covid,
e a dengue ficou esquecida,
mas tivemos menos casos
que neste último mês. Tenho
medo que vire uma epidemia
de dengue aqui, porque Irati
é pequeno. Não será fácil”,
comenta Marissol.
Ainda, Alessi destaca que
as pessoas se preocupam com

Amanda Borges

a acontecer, e estão fazendo
a passagem de bomba de
veneno, onde as pessoas com
suspeita moram, em um raio
de 150 metros, e quando há
notificação em tempo hábil.
Também, depende do clima
para realizar o procedimento.
No mês passado, foram realizadas nos bairros Canisianas
e Dallegrave, e nesta semana
foi feita no Rio Bonito.
O fiscal de endemias, Giovani Alessi, comenta que não
e possível fazer em toda a
cidade, pois pode haver uma

Corpo de Bombeiros jogaram larvicidas no teatro de Irati

o cemitério, ferro velho, obras
abandonadas, mas os agentes
fazem visitas a cada 15 dias.
Porém, a maior parte dos
focos encontrados é nas residências. “Se for encontrado algum foco é feito o tratamento.
Mas nesses locais, geralmente,
não têm tanto ocorrência,
porque o mosquito precisa de
pessoas para poder se proliferar. A maioria dos focos encontrados é nas residências”,
destaca Giovani.
AÇÃO NO TEATRO
O corpo de bombeiros auxiliou nos trabalhos dos agentes de endemias em relação
aos acumulo de água na obra
parada do Centro Cultural
Denise Stoklos, pois algumas
imagens que circularam nas
redes sociais mostram que na
parte de cima acumula água.
Os agentes fizeram o ofício e
pediram o auxilio.
O acompanhamento foi
feito por pelo setor de endemias para jogar larvicidas em
alguns locais, pois são espaços
de difícil acesso. Na parte
interna foram encontrados
alguns pontos com água parada, e coletado larvas que
serão analisadas pelo setor.
Porém, na parte de cima, não
foi possível passar o material
devido não conseguir chegar
até o local, são 12 metros de
altura. Agora, será necessário
um andaime, que a endemias irá providenciar com a
Secretaria de Obras ou uma
empresa privada, para poder
jogar o veneno.
REGIÃO
Dos municípios da região
da Amcespar, os mais preocupantes são Mallet e Guamiranga, que apresentam
uma incidência alta. Mallet
tem seis casos confirmados e
Guamiranga tem um, porém
a incidência teve aumento.
De acordo com o boletim da
Secretaria Estadual de Saúde
(Sesa), todos os municípios
juntos apresentam 12 casos
confirmados, com sete autóctones e quatro importados. A
quantidades de suspeitas é
alta,de 65 casos, e prováveis
são cerca de 39. O número parece baixo, mas com a epide-

mia do estado pode se tornar
algo preocupante para uma
população de quase 175 mil
habitantes de toda a região.
Os municípios de Fernandes

PARANÁ
De agosto de 2021, até
o momento, o Paraná contabilizou mais de 100 mil
notificações de dengue e
nove mortes pela doença.
Com o aumento dos casos,
a Secretaria de Estado da
Saúde declarou situação de
epidemia da doença desde
19 de abril.
“Entramos em epidemia
de dengue. Em cada boletim
semanal os números apontavam para este desfecho.
Apesar do nosso constante
monitoramento, por parte
da Vigilância Ambiental,
os números aumentaram e
agora precisamos reverter

Jaqueline Lopes

Irati teve um aumento
significativo de focos e casos
da dengue. Em um mês, o
município registrou 419 focos,
e tem quatro casos confirmados. Dois autóctones (contraído na zona de residência, em
Irati) e dois importados. Além
disso, sete casos estão em investigação. O Centro continua
com a maior incidência de
focos do Aedes aegypti.
A quantidade de focos e
casos preocupa os agentes de
endemias. Em uma semana,
mais de 100 focos foram encontrados. Na semana passada, foram registrados 312,
e nesta contabilizaram 419.
“Nunca tivemos tantas notificações em um ano inteiro como tivemos no mês de
abril”, comenta a supervisora
de endemias de Irati, Marissol
Esmanhotto.
As ações para o controle
do mosquito Aedes aegypti
estão sendo realizadas pelos
agentes. As visitas voltaram

Passagem da bomba de veneno passou por bairros de Irati
Pinheiro, Inácio Martins, Rebouças, Rio Azul e Teixeira
Soares não têm casos confirmados e Prudentópolis tem
uma confirmação.

a situação. Convocamos a
população novamente para
este enfrentamento”, alerta
o secretário de Estado da
Saúde, César Neves.

Principais sintomas
•
Febre alta > 38°C;
•
Dor no corpo e articulações;
•
Dor atrás dos olhos;
•
Mal-estar;
•
Falta de apetite;
•
Dor de cabeça;
•
Manchas vermelhas no corpo.
Quando aparecem alguns desses sintomas a
pessoa já deve procurar atendimento. Apesar de ser
parecido com os da Covid-19 e outras doenças tem
algumas diferenciações, mas em Irati estão sendo
estudadas as possibilidades. “Muitas vezes os sintomas se confundem mesmo, o pessoal pode ficar na
dúvida, mas os profissionais de saúde de Irati estão
investigando as duas situações. É feita a testagem
para Covid e dengue”, afirma a enfermeira de epidemiologia de Irati, Denise Homiak Fernandes.
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SUSTENTABILIDADE

Veja os objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no Brasil apoiados pela ONU
Estes objetivos são
ações conjuntas
com a meta de
melhorar o mundo
até o ano de 2030
ESTHER KREMER
A Organização das Nações
Unidas (ONU) foi fundada
em 1945 e, atualmente, é
composta por 193 países. Entre os seus objetivos, um deles
é trabalhar por um mundo
mais sustentável. A ONU, no
Brasil, é apoiadora dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, que são ações em
conjunto que vão melhorar o
mundo todo.
Estas ações, segundo o site
oficial da ONU Brasil, são um
apelo mundial “para acabar
com a pobreza, proteger o
meio ambiente e o clima e
garantir que as pessoas, em
todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade”. A expectativa é atingir
estes objetivos até o ano de
2030. Veja quais são:
1. Erradicação da pobreza: Acabar com a pobreza
extrema para todas as pessoas em todos os lugares e
garantir que todos os homens

e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis,
tenham direitos iguais aos
recursos econômicos;
2. Fome zero e agricultura sustentável: acabar com
a fome e garantir o acesso
de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas
em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos
seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano;
3. Saúde e Bem-Estar:
Garantir o acesso à saúde de

Atividade sobre alimentação
saudável da edição 2737
(veja mais fotos no site da Folha)

Alunas da Escola Maria Olivia Alves Pontarolo - Imbituva

Prefeitura Municipal
de Imbituva

qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades. Incluindo reduzir a
taxa de mortalidade materna
e de recém-nascidos, acabar
com a AIDS e outras doenças,
etc;
4. Educação de qualidade: Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade
e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos;
5. Igualdade para homens e mulheres: Alcançar
a igualdade, empoderar todas
as mulheres e meninas, acabar com todas as formas de
discriminação e eliminar as
formas de violência;
6. Água potável e saneamento: Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do
saneamento para todos;
7. Energia limpa e
acessível: Assegurar o acesso
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia para todas e todos;
8. Trabalho decente
e crescimento econômico: Promover o crescimento
econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo, e trabalho decente
para todas e todos;
9. Indústria, inovação
e infraestrutura: Desenvolver infraestrutura de quali-

Prefeitura Municipal
de Irati

dade, confiável, sustentável
e resiliente (adaptável a mudanças);
10. Redução das desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos países e
entre eles;
11. Cidades e comunidades sustentáveis: Até
2030, garantir o acesso de
todos à habitação segura,
adequada e a preço acessível,
e aos serviços básicos e urbanizar as favelas;
12. Consumo e produção responsáveis: Promover
padrões de produção e de
consumo sustentáveis, que
não prejudiquem o Meio Ambiente;
13.
Ação
contra
a mudança
global
do clim a :
Tomar
medidas urgentes
p a r a
combater
a mudança
climática e
s e u s

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

impactos, melhorar a educação e aumentar a conscientização;
14. Vida na água:Até
2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição
marinha de todos os tipos, especialmente as de atividades
terrestres, incluindo detritos
marinhos e a poluição por
nutrientes;
15. Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover
o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação,
deter e reverter a degradação
da terra e deter a perda de
biodiversidade;
16. Paz, Justiça e Instituições Eﬁcazes: Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
a todos os níveis;
17. Parcerias e meios de
implementação: Fortalecer
vínculos e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
Comece, aos poucos, ajudar a praticar atitudes sustentáveis e que possam ajudar
a cumprir os objetivos que
você leu. Mande fotos das
suas ações para o e-mail jornalismo@folhadeirati.com.br
e apareça na próxima edição
do Folha na Escola.

Núcleo Regional de
Educação de Irati
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MALLET

Prefeitura promove evento cultural em
comemoração aos 110 anos do município
O evento
acontece no sábado
(14), às 16h, no
Parque dos
Imigrantes - Centro
ESTHER KREMER

Divulgação Secretaria de Cultura e Turismo

Em comemoração aos
110 anos do município de
Mallet, no dia 21 de setembro, a Prefeitura, através da
Secretaria de Cultura e Turismo e os artistas Gabriel,
Robson e Julia, em parceria
com a empresa Capeleti,
organizaram um evento
cultural para o lançamento
da “Lata do Mate”. O evento
acontece no sábado (14),
às 16h, no Parque dos Imigrantes.
O espaço contará com a
presença do grupo artístico
CTG Brasido da Tradição,
roda de chimarrão, venda
de lanches, apresentações
culturais e exposições de
arte. As latas de mate serão
limitadas e exclusivas, e ven-

didas no local.
A secretária de Cultura e
Turismo, Maria Margarete
Grden Szinvelski, explica
que apesar do aniversário da
cidade estar longe, foi feito
um consenso entre a gestão
e todas festividades maiores
que acontecerem durante
o ano serão em comemoração aos 110 anos de Mallet.
“Nós optamos por divulgar
agora e não em setembro,
não sabíamos como ia ficar
as festividades por causa da
pandemia, então esta foi a
melhor solução”, disse.
Sobre o evento cultural,
Margarete comenta que é
importante valorizar o mate
e a cultura local. “Basicamente será uma lata de mate
que terá uma arte impressa
de um dos 15 artistas do
Vale do Iguaçu, uma cuia de

madeira, bomba inox e erva,
é uma proposta da empresa
Capeleti, vai ser exclusivo
e atrelado as nossas tradições”, disse.
As quatro artes divulgadas no banner são dos artistas e elas são algumas das
que irão estampar as latas do
mate. Segundo a secretária,
é uma questão de valorizar o
mate, o trabalho dos artistas
e a cultura local. “Estamos fazendo diversas exposições de
artes, tudo para dar destaque
e valorização aos nossos artistas”, comentou Margarete.
A Secretaria divulgou o
banner do evento e fez um
convite público. “Traga sua
família, amigos e sua cuia,
e venha passar um dia diferente no Parque. Água quente, erva-mate e animação é
por nossa conta”.

“Estamos fazendo diversas exposições
de artes, tudo para dar destaque e
valorização aos nossos artistas”

MARIA MARGARETE GRDEN SZINVELSKI

ESPORTE

Atleta iratiense participará novamente
da corrida Rio do Rastro Marathon
Este ano, a
competição
acontece nos dias
14 e 15 de maio, em
Santa Catarina

O atleta e enfermeiro,
Julio Cesar Verissimo vai
participar novamente da
Rio do Rastro Marathon,
uma corrida em montanha. No ano passado,
Verrismo conquistou o 3º
lugar em sua categoria e
o 54º na colocação geral.
A competição acontece
na Serra do Rio do Rastro,
em Santa Catarina, nos
dias 14 e 15 de maio.
Cerca de 2000 atletas
vão participar do evento,
sendo duas modalidades. No sábado (14) serão
40km de bicicleta e 25km
a pé, subindo a Serra.
No domingo (15), serão
42 km de subidas, com
a largada na cidade de
Orleans, passando pelo
interior até o município
de Lauro Miller e com
a subida tradicional. A
rodovia escolhida para a
prova será fechada e os
atletas terão sete horas
para terminar o trecho.

Esther Kremer

ESTHER KREMER

Atleta Julio com seu troféu e medalha de 3ª colocação da maratona

A serra conta com 2.560
metros de ganho de altimetria e mais de 284
curvas.
Verissimo também
pratica esportes como
o duathlon terrestre e
aquático, travessia em
alto mar e corrida de

aventura em montanha,
segundo ele, é uma prova
difícil que, novamente irá
enfrentar. “No mês de outubro de 2021, participei
a primeira vez na minha
vida de uma Marathon.
Sou o único iratiense a fazer está prova correndo e

uma prova de montanha,
é uma das Serras mais
forte e difíceis de superar
os limites, isso em todo
o país. Sei que este ano
terão mais atletas e em
relação ao clima, estará
mais frio”, disse.
Julio também comentou sobre a participação
em 2021 e a colocação
que conseguiu atingir.
“Mais de 1000 atletas e
eu fiquei, na colocação
geral, em 54° lugar e na
minha categoria, de 45 a
49 anos, fiquei em 3° lugar. Isso foi uma vitória,
uma superação, força,
coragem, confiança e fé.
Queria que mais pessoas
pudessem realizar uma
prova dessa. Não têm palavras para explicar tanta
emoção”.
O atleta explica que
seu objetivo não é viver
financeiramente do esporte, mas sim, inspirar

que outras pessoas pratiquem atividades físicas.
“ O o b j e t i vo é m o s t r a r
os eventos, é provar que
todos nós podemos. É
possível ter dedicação,
determinação, coragem,
é para aprender a nos valorizar, nos amar e tudo
isso para que possamos
ter uma qualidade de vida
melhor”.
O enfermeiro ainda
agradeceu a todos os
seus patrocinadores e
apoiadores, o Jornal Folha de Irati, Instituto
Santa Clara, Comercial
Rebesco, Indústria e
Comércio de Cereais e
Transporte José Alessi
Filhos LTDA, Moov Assessoria Esportiva, Auto
Center Barbas, LM Bike
Fit, Metrika Engenharia
Integrada, Escola Futuro,
Farmabin, Anila Hotel
e Restaurante e Master
Fitness Academia.
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Prefeitura
Municipal de Rio Azul
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 110/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e R. K2 PNEUS
EIRELI - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, o objeto
do presente Termo Aditivo é o acréscimo do valor de R$ 36.464,00 (trinta
e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) equivalendo a 10 %
(dez por cento) do valor total da Ata de Registro de Preços nº 110/2021
ASSINATURA: 05/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Rubens Kruger Kasczuk – Representante
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA O PROJETO PROERD
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), E CARIMBOS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (Sistema Registro de Preços).
OBJETO: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ALAN DE OLIVEIRA 08122987990
CNPJ.: 41.638.596/0001-37
CONTRATADA: NILCELI DA SILVA - ME
CNPJ.: 07.918.941/0001-58
CONTRATADA: VINICIUS RONCAGLIO - ME
CNPJ.: 22.654.822/0001-29
Rio Azul, 05 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0106/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ALAN DE OLIVEIRA 08122987990
CNPJ.: 41.638.596/0001-37
VALOR: R$ 1.160,00 (Um Mil, Cento e Sessenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 05/05/2022
à 04/05/2023.
ASSINATURA: 05/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ALAN DE OLIVEIRA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0107/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: NILCELI DA SILVA - ME
CNPJ.: 07.918.941/0001-58
VALOR: R$ 7.819,70 (Sete Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Setenta
Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 05/05/2022
à 04/05/2023.
ASSINATURA: 05/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)NILCELI DA SILVA
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS 0108/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: VINICIUS RONCAGLIO - ME
CNPJ.: 22.654.822/0001-29
VALOR: R$ 1.925,00 (Um Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 05/05/2022
à 04/05/2023.
ASSINATURA: 05/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)VINICIUS RONCAGLIO
Representante
RESULTADO DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021, QUE TEM
POR OBJETO O CREDENCIAMENTO DE CUIDADORES SOCIAIS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,
EMERGENCIAL E EVENTUAL, NA CASA LAR DE RIO AZUL-PR:
Não houve credenciamento de nenhum interessado, pois o único participante foi inabilitado pelo por descumprimento de item 5.2.
Rio Azul, 02 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 108/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e OAMIS PNEUS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, o objeto
do presente Termo Aditivo é o acréscimo do valor de R$ 74.260,00
(setenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais) equivalendo a 24,65 %
(vinte e quatro virgula sessenta e cinco por cento) do valor total da Ata de
Registro de Preços nº 108/2021
ASSINATURA: 05/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Edite Silva Aqsenen - Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 105/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e FG COMERCIO
DE PNEUS EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, o objeto
do presente Termo Aditivo é o acréscimo do valor de R$ 17.444,40
(dezessete mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta centavos)
equivalendo a 8,78 % (oito virgula setenta e oito por cento) do valor total
da Ata de Registro de Preços nº 108/2021.
ASSINATURA: 05/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças

(a) Leandro Jasinski - Prefeito
Municipal
(a) Geovana Mendes Gonçales 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, nº. 42/2022,
do tipo MENOR PREÇO
por item/lote, com data de
abertura para o dia 19 de maio
de 2022, às 13H00min, cujo
objeto é o CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, DO TIPO
CAMINHÃO (Sistema Registro
de Preços), através da plataforma eletrônica BLL. O início
de acolhimento das propostas
comerciais ocorrerá a partir das
13:00h do dia 06/05/2022 às
12hr 59min do dia 19/05/2022,
início da fase de lances às 13hrs
30 min do dia 19/05/2022. 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 06 de maio
de 2022.
Rio Azul, 05 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 encontra retiﬁcado o Pregão ELETRÔNICO, nº. 46/2022,
do tipo MENOR PREÇO por
item/lote, com data de abertura
para o dia 20 de maio de 2022,
às 13H00min, 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 06/05/2022 às
13hr 00min do dia 20/05/2022,
início da fase de lances às 13hrs
30min do dia 20/05/2022. 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 06 de 2022.
Rio Azul, 05 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 encontra aberto
o Pregão ELETRÔNICO, nº.
49/2022, do tipo MENOR
PREÇO por item/lote, com data
de abertura para o dia 18 de
maio de 2022, às 08H00min,
cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES
FUTURAS E PARCELADAS
DE UTENSÍLIOS DIVERSOS
DE COZINHA E MATERIAIS
DE LIMPEZA PARA TODAS AS
SECRETARIAS, através da plataforma eletrônica BLL. O início
de acolhimento das propostas
comerciais ocorrerá a partir das
13:00h do dia 06/05/2022 às
07hr59min do dia 18/05/2022,
início da fase de lances às 08hrs
30min do dia 18/05/2022. 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 06 de maio
de 2022.
Rio Azul, 05 de maio de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná

RESOLUÇÃO Nº 003/2022
Súmula: Institui a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Rebouças
RESOLUÇÃO Nº 003/2022
– Paraná.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO
Súmula: Institui a Procuradoria da Mulher na
PARANÁ - FAÇO SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E EU
Câmara Municipal de Rebouças – Paraná.
PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ - FAÇO

Art.1°
Institui
a Procuradoria
da Mulher APROVOU
na CâmaraE Municipal
de Rebouças.
SABER
QUE
A CÂMARA MUNICIPAL
EU PROMULGO
A SEGUINTE
RESOLUÇÃO:

Parágrafo único: A Procuradoria constitui-se em um órgão especial institucional,
Art.1°
Instituiea acompanhar
Procuradoria daprogramas
Mulher na Câmara
Municipal
de Rebouças.
criado para
ﬁscalizar
do Governo
Municipal,
e constitui-se como parte da rede de proteção à mulher, acolhendo denúncias por lesões ao
Parágrafo único: A Procuradoria constitui-se em um órgão especial institucional, criado
direito das mulheres ou qualquer prática criminosa, realizando o encaminhamento
para fiscalizar e acompanhar programas do Governo Municipal, e constitui-se como
aosparte
órgãos
da competentes.
rede de proteção à mulher, acolhendo denúncias por lesões ao direito das
mulheres ou qualquer prática criminosa, realizando o encaminhamento aos órgãos

Art.competentes.
2º A Procuradoria da Mulher será constituída por uma Procuradora e por duas
Procuradoras Adjuntas, designadas pelo Presidente da Câmara Municipal, cujo
Art. 2º A Procuradoria
da regras
Mulher de
seráperiodicidade
constituída poreuma
Procuradora
e por
mandato obedecerá
as mesmas
duração,
aplicadas
Procuradorasda
Adjuntas,
paraduas
a Presidência
Casa. designadas pelo Presidente da Câmara Municipal, cujo
mandato obedecerá as mesmas regras de periodicidade e duração, aplicadas para a
Presidência da Casa.

Parágrafo único: As Procuradoras Adjuntas serão designadas como Primeira
e Segunda
e nesta Adjuntas
ordem substituirão
a Procuradora
Titular,
nos
ParágrafoProcuradora,
único: As Procuradoras
serão designadas
como Primeira
e Segunda
casos
de impedimentos,
e licenças
(trinta)
dias,
e de
Procuradora,
e nesta ausências
ordem substituirão
a inferiores
Procuradoraa 30
Titular,
nos
casos
colaborarão
para
o
cumprimento
das
atribuições
da
Procuradoria.
impedimentos, ausências e licenças inferiores a 30 (trinta) dias, e colaborarão para o
cumprimento das atribuições da Procuradoria.

Art.3º - No caso de Vacância do cargo de Procuradora, ou de licença superior à
- Noocaso
de Vacância
do cargoade
Procuradora,
ou de licença
superior
à
30 (trinta) Art.3º
dias, até
término
do mandato,
Primeira
Procuradora
assumirá
como
30 (trinta) Titular,
dias, atée a
o Segunda
término doProcuradora,
mandato, a Primeira
Procuradora
assumirá
como
Procuradora
assumirá
como Primeira
ProcuraProcuradora Titular, e a Segunda Procuradora, assumirá como Primeira Procuradora,
dora, devendo o Presidente da Câmara Municipal nomear outra vereadora para
devendo o Presidente da Câmara Municipal nomear outra vereadora para ocupar o
ocupar
cargo
de Segunda
Procuradora.
cargoode
Segunda
Procuradora.
§1º §1º
NosNos
casos
licenciadaretorne
retorne
atividades,
reconcasosem
emque
queaaVereadora
Vereadora licenciada
às às
atividades,
sua sua
recondução
parapara
a Procuradoria
da Mulher
osatender
seguintesos
requisitos:
dução
a Procuradoria
da deverá
Mulheratender
deverá
seguintes requisitos:
I – Que
o retornoocorra
ocorra antes
antes do
do mandato
para opara
qual fora
nomeada;
I – Que
o retorno
doencerramento
encerramento
do mandato
o qual
fora
II – Que seja precedida de comunicação escrita ao Presidente da Câmara dando ciência
nomeada;
sobre a data em que voltará a ocupar o Cargo de Procuradora;
II – Que seja precedida de comunicação escrita ao Presidente da Câmara dando
ciência
sobre a data
em queestabelecidos
voltará a ocupar
o Cargo
§2º Cumprido
os requisitos
do §1º
do art. de
3º, Procuradora;
a Procuradoria voltará à
composição originária, estabelecida no art. 2º e §1º, sendo automaticamente revogada

§2º aCumprido
requisitos
estabelecidos do §1º do art. 3º, a Procuradoria voltará
nomeação os
da Segunda
Procuradora.
à composição originária, estabelecida no art. 2º e §1º, sendo automaticamente
revogada a nomeação da Segunda Procuradora.
§3º Aplica-se o disposto neste artigo, para os casos de vacância ou licença
superior à 30 dias concedida às Procuradoras Adjuntas.
Art. 4º - Excepcionalmente, na ausência de Parlamentares do sexo feminino para
a composição da Procuradoria da Mulher, poderá ser feita a nomeação de Parlamentares do sexo masculino, sendo obrigatória, no caso de existir ao menos uma
Vereadora em exercício, a sua nomeação com Procuradora Titular.
Art. 4º - Compete à Procuradoria da Mulher:
I – Zelar pela defesa dos direitos da mulher e contribuir para a eliminação dos
preconceitos, atitudes e padrões comportamentais na sociedade que correspondam à discriminação, assédio sexual e violência contra as mulheres;
II – Incentivar a participação das Vereadoras Mulheres nas ações e trabalhos
legislativos, inclusive na administração da Câmara Municipal;
III – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de
violência e discriminação contra a mulher;
IV – Sugerir, ﬁscalizar e acompanhar a execução de programas do Poder
Executivo Municipal que visem a promoção de igualdade de gênero, assim como
a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias;
V – Cooperar com organismos nacionais e internacionais públicos ou provados,
voltados à implementação de políticas públicas para as mulheres;
VI – Promover audiências públicas, pesquisas, seminários e outros sobre a
violência e discriminção contra a mulher, bem como sobre a participação política
da mulher;
VII – Auxiliar as Comissões da Câmara Municipal na discussão de proposições
que tratem, no mérito, de direito relativo à mulher ou à família.
Art. 5º As iniciativas provocadas ou implementadas pela Procuradoria da Mulher
deverão receber ampla divulgação e publicidade pelo setor responsável da
Câmara Municipal.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 03 de maio de 2022.
RICARDO CARLOS HIRT JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal
CLAUDEMIR DOS SANTOS HERTHEL
1.º Secretário

Súmula

"Súmula de Requerimento de Licença Ambiental simpliﬁcada LAS"
Choma Junior Lotementos Ltda ME, CNPJ 16.659.423/0001-58,
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Ambiental Simpliﬁcada- LAS para atividade de loteamento urbano, a ser implantado
na Rua Olavo Bilac, esquina com Rua Santos Dumont, Município
de Mallet/PR."

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS E REVISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados os membros da Associação
de Jornais e Revistas do Interior do Estado do Paraná – ADJORI/PR
para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de
maio de 2022, às 14 horas, no Foz Plaza Hotel, situado na Rua Marechal
Deodoro, 1819 - Centro, Foz do Iguaçu – PR.
Ordem do dia:
1 – Abertura da Assembleia pelo presidente da Entidade e passando a
coordenação dos trabalhos para a Comissão Eleitoral, devidamente
nomeada pelo presidente Elízio;
2 – Apresentação de chapa e/ou chapas inscritas até uma hora antes
do início da Assembleia com a devida anuência da tesouraria quanto a
situação do associado perante as contribuições obrigatórias: anuidade
e comissões;
3 – Apresentação da prestação de contas sobre a situação da entidade
até o início do Encontro, com parecer do Conselho Fiscal;
4 – Eleição por voto secreto e escrutínio ou então por aclamação se
houver somente uma chapa inscrita;
5 – Assuntos Gerais com a palavra podendo ser dada aos associados
conforme inscrição junto a Comissão Eleitoral, de associado
devidamente quites com a tesouraria.
Encerramento da Assembleia com a palavra do presidente da Entidade.
Destacando a importância da participação de todos
Atenciosamente,
Campina Grande do Sul, 02 de maio de 2022.

Elízio Jacy Siqueira Junior
Presidente

Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Estado do Paraná - CNPJ 81.911.356/0001-89
Sede Administrativa: Rua Professor Duílio Calderari, 1385 Jardim Paulista - 83430-000 –Campina Grande do Sul/PR
(41) 3158 0771 – www.adjoripr.com.br – contato@adjoripr.com.br
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COMEMORAÇÃO

Loja Maçônica União e Progresso
completa 100 anos de história em Irati
Entidade realiza
diversas ações sociais
no município e há 32
anos está a frente do
Asilo Santa Rita

François Abib Filho, venerável da Loja União e Progresso, foi homenageado pelo trabalho desenvolvido

A Loja Maçônica União e Progresso foi fundada em 16 de abril de 1922

também é possível que a
pessoa se indique, através do site da Maçonaria,
mas antes do processo de
avaliação, será analisado
anteriormente por um
membro da entidade.
Para comemorar o centenário da entidade, no
dia 30 de abril foi realizado um jantar dançante
que reuniu integrantes
da Maçonaria de diversas
cidades do Paraná, representantes do GOB-PR, da
Assembleia Legislativa
Maçônica, além de autoridades municipais e representantes da comunidade
iratiense.
Segundo Antônio Ferreira dos Santos Filho,
popularmente conhecido
como Tuco, engenheiro
orador da Loja Maçônica
União e Progresso, a ideia
é tornar o jantar dançante um evento anual de
arrecadação de fundos.
“ T e m vá r i a s e n t i d a d e s
que precisam de verbas
para realizar as atividades e esta é uma forma
da comunidade iratiense
apoiar”, aponta.
AÇÕES SOCIAIS
“A maçonaria é uma
instituição que sempre
contribui, principalmente
socialmente, para a comunidade de Irati”, destaca
a vice-prefeita do município, Ieda Schimalesky
Waydzik. A gestão municipal irá ceder um espaço
público para construção
de um monumento que
marca os 100 anos da Loja.
Entre as ações realizadas estão a manutenção

de uma escola para operários na década de 40 e
a participação na criação
da Unicentro. No aspecto
beneficente, a instituição
colabora com a Cidade da
Criança, escolas municipais e estaduais e causas
extraordinárias, como
durante a pandemia e situações de enchentes.
Uma ação permanente
realizada pela entidade
é o empréstimo de cadeiras de roda e banho e
de muletas para pessoas
que necessitam. “Isso é
gratuito para toda a comunidade, basta a pessoa
entrar em contato”, conta
Abib Filho.
“São ações, como diversas outras entidades
do nosso municípios, que
auxiliam e ajudam a desenvolver o nosso município”, fala Helio de Mello,
presidente da Câmara de
vereadores.
Um dos destaques das

Fernando Kovalski/Loja União e Progresso

a informação que ela tem,
que muitas vezes não é
verdadeira ou completa,
criando uma imagem ireal”, coloca Luchetta.
O grão-mestre também
fala que a entidade tem
buscado o fortalecimento
das famílias, por meio da
integração das esposas e
filhos dos maçons. No caso
dos jovens, são oferecidas
escolas complementares
de formação. “Eles têm
acesso a lições de liderança, filantropia, civismo,
disciplina, filosofia, entre
outros”, exemplifica.
Para integrar a Maçonaria, é ne cessário ser
indicado por um membro.
“A pessoa precisa estar
ambientalizada com a
Loja local, porque quem
entra passa a fazer parte
de uma família e não há
como integrar um total
desconhe cido", explica
Luchetta sobre os princípios da entidade. Hoje,

Arquivo/ Loja União e Progresso

A Loja Maçônica União
e Progresso, localizada
em Irati, comemora 100
anos em abril de 2022.
Atualmente, 33 homens
participam da entidade.
Seguindo os princípios
da liberdade, igualdade
e fraternidade, a Maçonaria é responsável por
diferentes ações sociais
no município, incluindo
a gestão da Instituição de
Longa Permanência para
Idosos Santa Rita.
“Imaginam a Maçonaria como algo de outro
mundo, mas se trata de
um grupo de pessoas que
se reúnem para fazer o
bem para a sociedade”,
destaca François Abib
Filho, venerável da Loja
União e Progresso. No
cotidiano, a entidade foi
alvo de mitos em relação
a sua formação e objetivo,
mas os membros descrevem a Maçonaria como
uma formação de homens
para uma sociedade melhor.
Luís Mario Luchetta,
grão-mestre do Grande
Oriente do Brasil (GOB-PR), explica que nos
últimos anos, a Maçonaria tem buscado uma
abertura maior com a
sociedade, como forma
de compartilhar as ações
realizadas pela entidade.
“Começamos a mostrar
para a comunidade o que
fazemos, porque quando
você faz alguma coisa e
não mostra, você deixa a
sociedade raciocinar com

Fernando Kovalski/Loja União e Progresso

DANIELA VALENGA

ações sociais promovidas
pela Loja Maçônica União
e Progresso é o apoio à Instituição de Longa Permanência para Idosos Santa
Rita desde 1990. Toda a
diretoria é formada por
irmãos maçônicos, que
buscam proporcionar um
local adequado, prezando
pela qualidade de vida
dos 70 idosos que residem
atualmente na instituição
e contam com assistência
24 horas por dia.
Durante o evento, foi
lançada uma campanha
para a construção de um
c e n t r o d e r e c u p e ra ç ã o
e recreação na Instituição de Longa Permanência, com cerca de 250m².
Conforme Tuco, a ideia
é entregar o prédio em
dois anos, mas para isso é
necessário a ajuda de toda
a sociedade.
HISTÓRIA
Em Irati, a Loja Maçônica União e Progresso foi
fundada em 16 de abril de
1922. Até esse momento,
os iratiense participavam
da Loja Estrela do Imbituva, para onde seguiam
semanalmente, tendo
como meio de transporte
cavalos.
Segundo o venerável
François Abib Filho, o objetivo sempre foi a fraternidade e a solidariedade.
“Alguém começou essa
história e nós estamos
continuando. Na Loja não
existe religião, cor, e nem
poder aquisitivo. Somos
todos irmãos e iguais”,
coloca.
Ao longo de 100 anos,
mais de 400 homens passaram pela instituição. A
primeira reunião aconteceu na casa de Felippe
Mansur e Abib Mansur,
onde hoje é localizada a
agência do Banco do Brasil, na Rua Doutor Munhoz
da Rocha.

A Ordem DeMolay é um dos grupos formados pelos jovens
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GENTE
Suelen Lima

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

Amor de Mãe...
Sabe Mãe eu pensei em escrever alguma coisa que fosse maior que o amor de Mãe;
Pensei então no Sol com seus raios solares que aquecem o planeta;
Depois pensei no luar que traz na noite tão maravilhosa que até serve de inspiração
para os poetas;
E as estrelas pensei nelas também, que ficam lá no infinito piscando e riscando o
espaço em um bailado maravilhoso;
Pensei também no mar, tão grandioso e exuberante que é o ponto final de todos os
rios que por ele são engolidos;
Sabe Mãe, que depois de tanto refletir cheguei à conclusão e a certeza que nem as
estrelas, nem o sol, nem a lua e tão pouco o mar são maiores que teu amor.
Amor infinito e sublime, não tem nada maior.
Autor: Helion Samways

08 de maio, dia das
MÃES!
Representando a todas
as mamães, a linda
Sabrina acompanhada da princesa Luisa
que lhe deu este título.
Que todas as mães
sintam-se carinhosamente abraçadas neste
dia tão importante.
Feliz dia!
Registro da fotógrafa
Denise Moletta.

Três aninhos do Arthur!
O pequeno comemorou seu aniversário junto com o papai Marcelo, que
também completou idade nova no domingo (01). Acompanhados da mamãe Adriana, sorriram para as lentes do fotógrafo Fernando Kovalski.
Feliz aniversário!!!

Enfim casados!
O casal Otávio Gadens e Bianca Grabicoski Gadens firmaram o compromisso
do matrimônio em uma linda cerimônia que foi registrada pelo fotógrafo
Juliano Gil. Felicidades!
Reconhecimento!
Na sexta feira-feira (29),
a Casa da Cultura foi reinaugurada. Quem esteve
a frente das mudanças
que ocorreream foi o
secretário de Cultura
Alfredo Van Der Neut. O
Prefeito Jorge Derbli fez
a ele o reconhecimento
pelo seu belo trabalho a
frente da Secretaria que
com mérito dirigiu por
mais de dois anos.

O empresário
Zeka Ivasko
comemora a
chegada do
seu aniversário no sábado
(07). Que este
novo ciclo lhe
traga muitas alegrias
e realizações.
Parabéns!!!
Jean Carlos de Lima é famoso em todo o comércio de Irati. Popularmente conhecido como “Jean
Engraxate”,
sempre bem humorado
e rodando as ruas para
oferecer seu trabalho,
completou seus 35 anos
e há 25 anos esta nessa
profissão que se comemora pertinho do seu
aniversário, no dia 27.
Feliz aniversário,
muitas felicidades!

