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Municipal da 
Primeira Infância 
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pela Prefeitura

Com a queda das tem-
peraturas, as campanhas 
para ajudar quem mais 
precisa no frio começa-
ram e precisam de doa-
ções. As ações são diver-
sas nos municípios da 
Amcespar, mas é preciso 
a colaboração da popu-
lação. Além disso, um 
grupo criou a “Cãopanha 
de Agasalho” em Irati, 
para aquecer os animais 
e assim não passar frio 
neste inverno.
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É momento de doar!
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PAZ E BEM
O DESAFIO DE UMA NOVA 
COMUNIDADE CATÓLICA

                VANDERLEI KAWA OFS ALACS

A Paróquia Nossa Senhora da Luz reúne diversas co-
munidades. O povo cristão vai até suas Capelas/Igrejas 
para celebrar a palavra de Deus e Cristo Eucarístico e, 
assim, são semanalmente atendidas pelo Pároco e Vigário 
Paroquial.  E, para nossa alegria, a Comunidade Paroquial 
Nossa Senhora da Luz, através do nosso Pároco Padre Jorge 
Casimirski, Diácono Luciano, membros do Conselho Paro-
quial e de algumas Capelas, e pessoas da comunidade de 
Irati estiveram presentes na primeira missa campal, que 
ocorreu no sábado (21). A data é histórica, especialmente 
para a comunidade do Bairro Residencial Village Solaris-
-Irati Pr. A celebração foi presidida pelo Padre Jorge, que 
deu a primeira bençãono espaço destinado à futura Capela 
dedicada à Santa Rita de Cassia. Pouco mais de 100 pessoas 
estiveram presentes, que residem no bairro, alto de nossa 
cidade, e os devotos da Santa das Rosas. Padre Jorge lem-
brou da Santa e de muitas passagens de sua vida e, neste 
dia 21 de maio, véspera do dia dedicado à Ela (22/05/1447, 
data de sua morte corporal), é celebrada pelos devotos no 
mundo todo, pois seus exemplos de mulher e mãe de muita 
fé ressoam junto a muitas famílias que recebem muitas 
graças alcançadas por sua intercessão junto a Deus. Neste 
dia, muitas pessoas levaram rosas que foram abençoadas 
e, no final da celebração, após a benção foi plantada uma 
muda de roseira por algumas crianças presentes em 
frente à Cruz, que servirá para a edificação da Capela de 
Santa Rita de Cassia. Foi formada uma pequena comissão 
de moradores deste Bairro Residencial e fez voluntária 
para futuro planejamento da obra. Uma nova fundação 
de uma Capela/Igreja com carisma é um dom vindo de 
Deus. Ninguém é capaz de inventar uma fundação, é uma 
graça que acontece e desde o início deste bairro residencial 
a Paróquia Nossa Senhora da Luz, através do Padre Elcio 
e membros do Conselho Pastoral, adquiriram dois lotes, 
pensando na futura Capela neste local. Hoje percebemos 
que muitas vezes, sem que os envolventes percebam, a 
Comunidade já nasceu e veio para atualizar uma página 
especifica do Evangelho para os tempos atuais da Igreja e 
para o mundo. Essa autentica fundação passa por quatro 
momentos: A formação de um pequeno grupo de pessoas; a 
estruturação e formação de um Conselho Pastoral; a Comu-
nhão e o alargamento da obra a ser iniciada. Lembro bem, 
foi assim com as comunidades católicas, o então Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora da Luz, Frei Jaime Manfrin, 
deu início a fundação da Capela São Francisco de Assis e 
destinou a Comunidade de São Francisco, berço da Ordem 
Franciscana Secular de Irati (OFS), organizada por ele, que 
em outubro de 2021 completou 40 anos de existência da 
OFS. As outras comunidades fundadas foram as Capelas 
de Nossa Senhora das Dores, em Nhapindazal, e de Nossa 
Senhora do Carmo, no alto da Lagoa. Hoje, esta comunidade 
pertence a nova Paróquia São João Batista. Pedimos a Deus 
e a Santa Rita de Cassia, patrona desta nova Comunidade, 
que as pessoas se unam diante de cada fase e desafio, e que 
recebam as graças providências de Deus, que favorecerão 
a “Páscoa”, ou seja, a passagem para os próximos estágios 
desta belíssima obra. VIVA SANTA RITA DE CASSIA. (Van-
derlei Kawa- OFS -PASCOM -ALACS.)

Nesta semana, nossa matéria de capa é 
sobre a necessidade das doações nesta época 
de frio. Tivemos dias com temperaturas bai-
xas, e a procura por roupas mais quentes está 
alta em Irati e toda a região. E é preciso ajudar 
aqueles que mais precisam neste momento. 

Em Irati, o Provopar pede ajuda para doa-
ções de itens de inverno, o que inclui roupas 
e cobertores, afinal, não é só o vestuário que 
importa, mas também se manter aquecido 
quando dorme. O estoque deles está baixo, 
principalmente, nas roupas masculinas, e 
pedem ajuda da população para ajudar as fa-
mílias. Em duas semanas neste mês de maio, 
cerca de 160 famílias procuram o Provopar 
em buscas destas doações. 

O número é alto, e todos ajudam como 
podem. Muitas pessoas optam por fazer doa-
ções direto para as famílias, outras preferem 
entregar para bazar beneficente. Toda ajuda 
é válida, mas as entidades que sempre fize-
ram isso também precisam de auxilio neste 
momento. E muitas pessoas não são ajudadas 
dessa forma, e buscam esses locais para ter o 
que vestir.  

 Aquela roupa que não serve mais, que 
não usa com frenquencia, que está parada no 
guarda-roupa há anos, está na hora de doar. 
“Repartir é um ato de amor”, esta frase se 
escuta muito durante a realização das Cam-
panhas do Agasalho, que acontece todos os 
anos, mas nos últimos têm tido baixa arreca-
dação na região, porém continuam, e muitas 
famílias precisam disso para se aquecer nesse 
inverno. 

Assim como famílias, muitas pessoas em 

situação de rua precisam de ajuda neste in-
verno. Por isso, o Serviço de Abordagem Social 
presta um auxilio para ajudar esses indivíduos. 
Em Imbituva, por exemplo, uma parceria entre 
a Secretaria de Assistência Social e Sec de Es-
porte, realiza a ação Acolhida Provisória, que 
disponibiliza um abrigo, no ginásio de esportes, 
para essas pessoas. Lá eles terão água quente 
nos chuveiros e assistência das Secretarias. 
É um gesto humanizado que vai ajudar esses 
moradores a passarem pelo inverno. 

Além disso, quem também precisa de aque-
cimento neste fio são os animais. Pensando 
nisso, os 12 Protetores Independentes de Irati 
criaram a “Cãopanha do Agasalho”, para venda 
de roupas para cachorros e gatos, e o dinheiro 
arrecadado será destinado a compra de ração 
dos animais delas e para a ONG S.O.S Amigo 
Bicho. Além de alimentar os cerca de 200 ca-
chorros e 30 gatos desses protetores, os animais 
vão ficar aquecidos neste inverno. 

Também, o estado promove a campanha 
Aquece Paraná, e tem como foco a doação de 
cobertores que podem ser levados até a SEJUF, 
ou por meio do aplicativo Paraná Solidário, 
mas toda a doação é valida e as pessoas tam-
bém podem levar roupas.  Acampanha visa 
trazer mais conforto e dignidade à população 
em situação de vulnerabilidade social nestes 
dias gelados. 

Várias ações estão sendo feitas nos muni-
cípios da Amespar e no Estado para conseguir 
doações e enviar às pessoas que mais preci-
sam. Após todo esse trabalho de arrecadação, 
famílias serão beneficiadas. Doar é um ato de 
amor, e qualquer ajuda é bem-vinda. 
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AMANDA BORGES COM AEN

A Nova Ferroeste, que 
visa ligar o Porto de Parana-
guá até Maracaju, no Mato 
Grosso do Sul, através de li-
nhas férreas, está passando 
pelo processo de audiências 
públicas. Irati foi uma das ci-
dades escolhidas para sediar 
uma delas. O encontro ocor-
rerá no dia 27 de maio, nesta 
sexta-feira, no Pavilhão de 
Exposições do Parque Aquá-
tico, às 19h. A participação 
popular é importante para 
tornar o processo lícito e 
democrático.

Dessa forma, as audiên-
cias públicas fazem parte do 
processo de licenciamento 
ambiental, realizado pelo 
Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Por 
isso, é tão importante du-
rante o processo que todos 
os lados sejam ouvidos e as 
demandas gerais atendi-
das, visando à preocupação 
operacional como também 
ecológica.

Com esse mesmo obje-
tivo, três técnicos do órgão 
federal vêm de Brasília e 

AVANÇO

Irati terá audiência 
pública para debater 
Nova Ferroeste

Audiência ocorrerá 
na sexta-feira (27), 
às 19h, no Pavilhão 
de Exposições do 
Parque Aquático

gerenciam os encontros. Du-
rante a semana, eles realizam 
a vistoria técnica do traçado 
proposto nas regiões das au-
diências, etapa que é feita por 
terra e pelo ar, a bordo de um 
helicóptero.

PROJETO
A Nova Ferroeste é um pro-

jeto do Governo do Paraná que 
vai ligar o Porto de Paranaguá 
a Maracaju, no Mato Grosso do 
Sul, por trilhos. Eles vão cortar 
o Oeste do Paraná, celeiro da 
produção de grãos do País. 
Há previsão da construção de 
um ramal entre Cascavel e Foz 
do Iguaçu, que vai permitir a 
captação de carga do Paraguai 
e da Argentina, e de Chapecó a 
Cascavel, viabilizando o trans-
porte da produção do oeste 
catarinense.

O projeto vai a leilão na Bol-
sa de Valores (B3) no segundo 
semestre de 2022. A empresa 
ou consórcio vencedor fará a 
obra e poderá explorar a ferro-
via por 99 anos.
ASPECTO AMBIENTAL

O Estudo de Impacto Am-
biental, com mais de três mil 
páginas, apresenta uma aná-
lise detalhada das mudanças 
promovidas pela execução 
da futura estrada de ferro 
de aproximadamente 1,3 mil 
quilômetros. Os especialistas 
estudaram ao longo de mais de 
um ano oito pontos de maior 
interesse ambiental, como pre-
servação e migrações da fauna, 
flora, ecossistemas integrados 
de produção e condições de 
solo, água e do ar.

Empresa ganhadora poderá explorar a rodovia por 99 anos
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CONFRATERNIZAÇÃO

“Sucesso é a palavra que define 
o 27º Congresso ADJORI-PR”

ASSESSORIA ADJORI

O 27º Congresso da AD-
JORI-PR, realizado entre os 
dias 22 e 23 de maio em Foz 
do Iguaçu (PR), provou que 
a Associação de Jornais do 
Interior do Paraná nunca 
esteve tão unida. O evento 
teve participação de 85% dos 
membros, um dos maiores já 
vistos durante os congressos 
promovidos pela associação, 
e contou com a presença de 
palestrantes renomados. 

Na avaliação do atual pre-
sidente da associação, Elizio 
Siqueira, a palavra que define 
o evento é “sucesso“. Para ele, 
a meta de retomar o encontro 
após dois anos sem sua reali-
zação foi devidamente cum-
prida. “Foi o congresso mais 
importante feito em meu 
mandato, tanto pela expecta-
tiva de retomada presencial, 
quanto pela participação dos 
associados e dos palestrantes 
convidados.Sucesso é o que 
define o evento”, avalia. 

Um dos fatores que tor-
nou o Congresso ainda mais 
importante foi a participação 
dos representantes da Comu-
nicação do Governo Estadual 
e do Governo Federal, que não 
somente se fizeram presen-
tes no encontro, mas princi-
palmente integraram o ciclo 
de palestras, compartilhando 
suas experiências para os 
demais presentes. 

“Faremos uma ADJORI 
para todos”, promete novo 

presidente 
Após ser eleito por acla-

mação pelos demais mem-
bros, o novo presidente da 
ADJORI-PR, Cidenei Cristian 
Allebrandt, afirmou que uma 
das pautas de sua gestão é 
tornar a associação acessível 
a todos. “Prometi que irei tra-
balhar incansavelmente e fa-
zer uma ADJORI para todos e 
também conversando com os 
órgãos governamentais, for-
talecendo a parceria”, disse 
Allebrandt, enaltecendo que 
a Adjori é a maior associação 
de jornais do Paraná. 

O evento se iniciou na 
tarde de domingo (22), com 
a eleição por aclamação da 
nova diretoria encabeçada 
por Cidenei Cristian Alle-
brandt, do Jornal A Folha do 
Sudoeste. Na segunda-feira 
(23) abrindo o ciclo de pales-
tras, o secretário especial de 
Comunicação Social, André 
de Souza Costa, juntamente 
com o secretário de Publi-
cidade e Patrocínio, José Ri-
cardo, ambos da Secretaria 
de Comunicação do Governo 
Federal (SECOM), falaram so-
bre como é feita a divulgação 
das ações do Governo Federal 
e a preocupação do governo 
com a proximidade com os 
veículos regionais. 

Em seguida, o mestre em 
Comunicação, o professor 
DR. Carlos Alberto Di Gran-
co, ressaltou a importância 
do trabalho dos órgãos de 
imprensa interioranos nas 
regiões em que atuam, en-

fatizando que estes devem 
retratar a realidade local. 

O 27º Congresso ADJORI-
-PR finalizou com a cerimô-
nia de posse da nova direto-
ria, seguido de um jantar de 
confraternização.  O evento 
teve o apoio da Itaipu Bina-
cional, da Fomento Paraná. 
Houve também parcerias 
feitas com o Hotel Plaza Foz, 
local onde foi realizado o 
encontro e o Marco das Três 
Fronteiras.  

HOMENAGEM
O nome da chapa “Neri 

José Giacomini”é uma ho-
menagem póstuma a um dos 
membros ativos da ADJORI-
-PR, Neri José Giacomini que 
esteve à frente do Jornal A 
Folha de Palotina. Com a 
morte recente seu filho, Si-
nuêGiacomini, é quem passa 
a assumir o comando do 
periódico. Emocionado, Gia-
comini agradeceu a home-
nagem feita pela nova gestão.  
“Agradeço por essa atitude, 
em nome da empresa e da fa-
mília. Meu pai participou da 
Adjori/PR, desde a década de 
90. Agora vou seguir o legado 
que ele deixou”.

TRANSIÇÃO 
O atual presidente, Elizio 

Siqueira, permanece ainda 
no comando da associação 
até o dia 25 de junho. A partir 
deste dia, Cidenei Cristian 
Allebrandt, assume os tra-
balhos frente à entidade. 
Atualmente, os membros 
titulares estão em processo 
de transição das duas gestões. 

O atual presidente 
destaca que a 
associação nunca 
deixou seus 
trabalhos durante a 
pandemia, e esteve 
atenta aos anseios 
de seus associados
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A 27º edição do Congresso da ADJORI-PR aconteceu este ano na cidade de Foz do Iguaçu
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O 27º Congresso aconteceu nos dias 22 e 23 de maio
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JAQUELINE LOPES 

Na noite de sexta-feira 
(20), a Prefeitura de Irati, 
através da Secretaria de Assis-
tência Social, fez a entrega do 
Plano Municipal da Primeira 
Infância (PMPI), em um even-
to que reuniu cerca de 1000 
pessoas, e teve como objetivo 
sensibilizar, informar, mobili-
zar e convidar toda sociedade 
a participar da luta em defesa 
dos direitos da criança e do 
adolescente. 

O Plano Municipal da Pri-
meira Infância foi desenvol-
vido por representantes de or-
ganizações governamentais 
e não-governamentais que 
compõe a rede de proteção à 
criança e ao adolescente, com 
políticas públicas de todas as 
áreas com metas para os pró-
ximos 10 anos. A secretária 
de Assistência Social, Sibyl 
Dietrich, explica que o plano 
teve várias fases para chegar a 
fi nalização, e contém todos os 
dados relacionados a primeira 
infância, como estão as ações 
dentro das áreas de educação, 
saúde, lazer, e a partir disso, 

IRATI FAZ BONITO 

Evento debate sobre exploração sexual 
de crianças e adolescentes em Irati
Na ocasião, 
Prefeitura fez a 
entrega do Plano da 
Primeira Infância 

foram ouvidas crianças e fa-
mílias, professores, e levanta-
ram metas para os próximos 
10 anos, em vários aspectos.

Ainda, a secretária infor-
ma que em 2021 cerca de 50 
crianças foram atendidas 
com algum tipo de direito 
violado, a maior parte por 
negligencia e violência física, 
mas há casos de violência 
sexual. Neste início de ano, 
já foram notifi cados 22 casos 
de violação de direitos. “É 
importante fazer essa mobi-
lização e atingir uma maior 

diversidade de pessoas para 
que a gente possa ter cada vez 
mais denúncias e possa fazer 
esse trabalho preventivo e de 
combate à violência”, observa 
Sibyl.

O evento serviu para mos-
trar à população a importân-
cia de todos se unirem para 
cuidar das crianças e adoles-
centes de Irati. “Com esse pla-
no vamos tomar mais ações 
dentro do município, das Se-
cretarias, órgãos competentes 
que cuidam deles, medidas 
necessárias, no combate ao 

abuso sexual. São ações que 
vamos tomar para cuidar das 
famílias, desde o início das 
crianças para que tenham 
uma vida tranquila dando 
todo auxílio e preservando os 
direitos que eles têm”, disse o 
prefeito de Irati, Jorge Derbli. 

Para a deputada federal  
Leandre Dal Ponte, que tam-
bém é presidente da Frente 
Parlamentar Mista da 1ª In-
fância da Câmara Federal, o 
plano já era um compromisso 
de campanha da gestão mu-
nicipal que agora se cumpre, 

além de ser inédita a mobiliza-
ção para cuidar das crianças e 
adolescentes. “Tem que ter a 
determinação e responsabili-
dade de cada um de nós, como 
sociedade, porque só o poder 
público tem uma capacidade 
limitada, mas se todos nós nos 
unirmos, vamos longe. É um 
documento norteador, mas 
daqui pra frente, para que 
as coisas mudem, é preciso 
mudar como ser humano”, 
comenta a parlamenta. 

Este plano servirá para dar 
direcionamento nas políticas 
realizadas com as crianças 
e adolescentes. “O plano foi 
uma promessa nossa de cam-
panha porque as crianças têm 
que ser prioridade na vida de 
um município e são o nosso 
futuro. Desde a campanha 
já vínhamos trabalhando no 
sentido de produzir políticas 
para proteger as crianças”, 
destaca a vice-prefeita de 
Irati, Ieda Waydizik. 

Além do discurso das 
autoridades e entrega do 
PMPI, o evento teve a parti-
cipação de Florence Bauer, 
representante do Fundo de 
Emergência Internacional 
das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) do Brasil. 
E uma palestra Show Faça 
Bonito com Vilson Cerotti, 
que já esteve em mais de 
1000 cidades pelo país. 

Evento contou com mais de 1000 pessoas e foi entregue o Plano Municipal da Primeira Infância 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE  GUAMIRANGA 

O município de Guamiran-
ga promove no mês de maio a 
campanha “Faça Bonito”, que 
faz alusão ao “Maio Laranja”, e 
foi criada em prol dos direitos 
das crianças e adolescentes 
que são vítimas de abuso e 
exploração sexual, e aborda 
a importância da denúncia 
contra esses casos. Esse é 
um movimento conjunto da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social em parceria 
com todos os profi ssionais que 
compõem a Rede de Proteção 
Social do município, em que 
as atividades recreativas são 
realizadas com as crianças 
do ensino fundamental II e 
ensino médio. A campanha 
teve início no dia 16 de maio 
e encerra no dia 27 deste mês.

A proposta da campanha 
foi apresentada aos diretores 
dos Colégios Estaduais ainda 
no início do mês de maio, e 

EDUCAÇÃO

Em prol do "Maio Laranja" Guamiranga 
promove campanha "Faça Bonito"
Em alusão ao dia 
18 de maio foram 
realizadas blitz 
educativa, concurso 
de cartazes, teatro, e 
leitura em grupo

as atividades realizadas pe-
los alunos foram definidas 
no fi nal do mês de abril. Na 
manhã do dia 18 de maio, 
Dia nacional do Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
os profissionais da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (CREAS), Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS), Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), Secretarias de Saúde, 
de Educação e Conselho Tu-
telarlançaram ofi cialmente a 
Campanha “Faça Bonito” no 
Parque Ambiental do muni-
cípio de Guamiranga. 

No dia 16 de maio, foi reali-
zado a colação de cartazes nos 

comércios locais e banners 
em alguns pontos da cidade, 
ainda, foi divulgado junto aos 
Colégios Estaduais sobre o 
concurso de cartazes alusivos 
à data. Já no dia 18, o público 
alvo do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, 
Geração Criança, participou 
da ação fi xando algumas fl o-
res amarelas em pontos estra-
tégicos do Parque Ambienta, 
além disso, foi realizada Blitz 
educativa para motoristas que 
passavam pelo local. 

Dia 19,foi a vez de trabalhar 
a temática no CMEI Pingo de 
Ouro, em que as profi ssionais 
do CREAS utilizaram a leitura 
do livro “Pipo e Fifi ” e a apre-
sentação do semáforo educa-
tivo. Já dia 20 de maio, foi o dia 
de complementar os temas 

que já haviam sido trabalha-
dos pelos professores durante 
a semana, com as crianças das 
escolas municipais e APAE as 
quais participaram de uma 
importante peça teatral que 
abordou brilhantemente a 
temática de forma lúdica e 
divertida, repassando a im-

portância de denunciar.
O Prefeito Marcelo Leite, 

e a Secretária de Assistência 
Social Mayara Fila, ressalta-
ram a importância destes 
momentos.“É através da di-
vulgação dos canais de denún-
cia e de campanhas educati-
vas que muitas das demandas 
chegam ao conhecimento das 
equipes para intervenção”, 
comenta Mayara. 

As atividades realizadas 
pelos alunos das escolas mu-
nicipais, em conjunto com 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e os demais 
profi ssionais que constituem 
a Rede de Proteção Social 
do município, demarcaram 
o mês da Campanha Maio 
Laranja. “Faça Bonito” a luta 
pelos direitos das crianças e 
adolescentes. Para denunciar 
casos de abusos e exploração 
sexual contra crianças e ado-
lescentes, disque 100. 
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18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
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É menos queda!
É menos custo!
É mais produção!

copel.com

Saiba mais:

O maior programa de modernização 
de energia elétrica rural do Brasil.

Mais de 300 mil produtores 
rurais beneficiados.

25 mil km de redes 
trifásicas para o campo.

2,7 bilhões de 
reais investidos.

AMANDA BORGES

Em comemoração aos 76 
anos da Associação Comercial 
e Empresarial de Irati (Aciai), 
na sexta-feira (20), ocorreu 
uma cerimônia em homena-
gem ao seu fundador, Virgílio 
Moreira (in memoriam). Além 
de mentor da Aciai, Moreira 
também foi um importante 
político, empreendedor, po-
eta e fi lantropo paranaense. 

Criada em 1946, a associa-
ção representa hoje uma forte 
união dos empresários da re-
gião, que só foi possível graças 
ao fundador da entidade. Por 
isso, Elias Mansur, presidente 
da Aciai, explica que antes da 
homenagem uma busca so-
bre as origens da associação 
foi realizada. Então, pode-se 
chegar ao nome de Virgílio 
Moreira como o principal 
responsável pela fundação 
da Aciai.

“Ele foi um importante 
poeta e idealizador de tantas 
empresas aqui em Irati. En-

ANIVERSÁRIO

Em comemoração aos 76 anos, Aciai 
homenageia fundador Virgílio Moreira
Além de mentor da 
associação, Virgílio 
foi um importante 
político, poeta, 
empreendedor 
e fi lantropo 
paranaense

tão nós não podíamos deixar 
de homenagear uma pessoa 
tão importante para nós”, 
explicou o presidente. Pelo 
fundador ser uma pessoa tão 
plural em seus investimen-
tos e trabalhos, Luiza Nelma 
Fillus, ocupante de uma das 
cadeiras da Academia de Le-
tras, Artes e Ciências do Cen-
tro- Sul do Paraná (ALACS), 
da qual Virgílio é patrono, 
foi convidada a palestrar no 
evento.

Luiza retomou em seu dis-
curso a relevância de Virgílio, 
não somente para a sociedade 
empresarial de Irati, mas 
também pela sua impor-
tância no desenvolvimento 

da vida cultural do municí-
pio. “Ele leu os clássicos, seu 
português era impecável, os 
poemas, os sonetos que ele 
fazia utilizando técnicas com-
plexas da poesia, trovas, crô-
nicas. E ele sempre foi muito 
antenado, ligado nas coisas 
que o rodeavam”, explicou 
Luiza.“Para nós é muito bom 
saber que além de empresário 
ele era poeta”, comemorou. 

Virgílio Moreira Filho, fi -
lho do homenageado da noite, 
também foi convidado a pa-
lestrar e se emociona ao tocar 
no nome do pai. “Eu já estudei 
a vida do meu pai, já registrei 
e li em livros, mas cada vez 
que eu vou em algum lugar 

surgem emoções, surpresas 
e novidades”, disse. Ainda, 

Virgílio explica que sente um 
grande orgulho ao entender e 
descobrir coisas novas a res-
peito da pessoa única que seu 
pai representou para a região.

O presidente da associa-
ção também explicou que as 
múltiplas áreas de atuação 
do mentor contribuíram para 
tornar a Aciai o que ela é hoje. 
Ele reforça que a parceria 
com as empresas de Irati são 
muitas e que cada uma con-
tribui de maneira singular 
para com a associação, de 
acordo com cada especifi-
cidade de seus serviços ou 
produtos. Por isso, na ocasião 
mais um parceiro se uniu 
ao time de colaboradores 
da Aciai fi rmando convênio 
com a entidade, a Faculdade 
Campo Real. 

Evento ocorreu na sexta-feira (20) e reuniu empresários e parceiros da Associação Comercial

O fi lho de Virgílio foi parabenizado pela importância de seu pai
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AMANDA BORGES

Criado em Irati, o aplica-
tivo Gymnamic surgiu para 
revolucionar a maneira de 
ir à academia. Considerado 
o único no mundo a realizar 
periodização, o app cria trei-
nos individuais e específi cos 
para cada objetivo. O inves-
timento foi idealizado pelo 
educador físico Peterson 
Roik e desenvolvido em par-
ceria com o Grupo Ivasko.

De acordo com Ana Paula 
Ivasko, representante do 
Grupo, o aplicativo “traz 
na palma da sua mão, em 
segundos, um treino indivi-
dual e específi co para você”. 
Isso ocorre por meio de um 
cadastro inicial, que leva em 
consideração o peso, altura, 
idade, frequência cardíaca, 
rotina de treinos e objetivos 
do usuário. Além de gerar 

ACADEMIA

Criado em Irati, Gymnamic é o primeiro 
app de periodização de treinos do mundo
App cria treinos 
individuais e voltados 
para os objetivos de 
cada usuário

os treinos, o app tem opções 
para trocas de exercício e de 
objetivo, defi nição de metas, 
vídeos explicativos, controle 
no tempo de descanso, entre 
outras funcionalidades.

Por isso, o app pode ser 
utilizado por qualquer tipo 
de pessoa, independente-
mente do objetivo ou neces-
sidade. Além disso, o Gym-
namic também pode facili-
tar o trabalho dos personal 
trainers, já que ele agiliza 
o processo demorado e tra-
balhoso que é desenvolver 
o treino, realizado, muitas 
vezes, de maneira manual.

De acordo com Peterson, 
idealizador do aplicativo, a 
ideia surgiu a partir da sua 
própria demanda. Ele expli-
ca que, devido ao processo 
de periodização de treinos 
ser muito demorado e com-
plexo, desenvolveu uma 
planilha que monitora as 
necessidades e evolução de 
cada aluno. Esse sistema ela-
borado por Peterson foi apri-
morado durante oito anos e, 
a partir disso, surgiu a ideia 
de automatizar essa planilha 
por meio do aplicativo.

Assim que Peterson pas-
sou a utilizar o Gymnamic-

com seus alunos, a diferença 
refletiu automaticamente 
nos resultados obtidos por 
eles.“Em uma fi cha comum 
de treino, você iria repetir 
um treino por dois, três, 
quatro meses. Já em uma 
periodização, você consegue 
dar um estimulo diário de 
treino, trabalhando com o 
aumento nas cargas de peso 
e as repetições”.

Qualquer usuário já pode 
utilizar o Gymnamic em 
seu smartphone. Ele está 
disponível para download 
gratuito nas lojas de aplicati-
vos Apple Store e Play Store. 

Além disso, app tem 30 dias 
de teste gratis e duas opções 
de planos, anual e mensal.

O QUE É 
PERIODIZAÇÃO?

O processo no qual se 
baseia o funcionamento 
do aplicativo é complexo, 
porém é a maneira mais efe-
tiva de se obter resultados 
mais rápidos e duradouros 
nos treinos, conforme ex-
plica Peterson. De acordo 
com ele, um treinador leva, 
em média, 4h para realizar 
a periodização de maneira 
manual.

Isso ocorre, pois, a perio-
dização consiste na realiza-
ção da estruturação integral 
do treino. Para isso, é preciso 
dividir os objetivos anuais, 
mensais, semanais e diá-
rios de cada pessoa. A par-
tir desse cálculo, defi ne-se 
metas paraciclo de treino. 
“Assim, nós temos um con-
trole maior sobre o treino, 
a partir do objetivo fi nal de 
um aluno”, explica. 

Ainda, ele explica que 
esse processo é trabalhado 
de maneira menos especí-
fi ca nas academias, através 
das fi chas de treino. “Então 
o aplicativo Gymnamic veio 
trazer para qualquer pessoa, 
profissional e gestores de 
academias a periodização 
do treino em poucos segun-
dos”, fi naliza Peterson.

KARINA LUDVICHAK

Após 27 anos de carreira 
política, ex-governador do 
Estado do Paraná, Orlando 
Pessuti de 69 anos, a convite 
do Movimento Democrático 
Brasileiro(MDB), partido ao 
qual é afiliado, oficializou o 
lançamento da pré-candida-
tura a Senador Federal nas 
eleições de 2022.Para a ofi cia-
lização, foi realizado um jantar 
no dia 20 de maio, no Clube 
Atlético União Olímpico, reu-
nindo formadores de opinião 
e contou com a presença do 
Deputado Estadual Antônio 
Anibelli Neto. 

Durante a ocasião, Isys 

POLÍTICA

Orlando Pessuti ofi cializa, em Irati, 
pré-candidatura ao Senado Federal 
A cerimônia contou 
com a presença do 
Deputado Estadual 
Antônio Anibelli Neto

Cristiny, que atualmente é 
advogada na cidade de Irati, 
lançou sua pré-candidatura 
a Deputada Estadual ao lado 
do marido, Josue Hilgenberg, 

que é pré-candidato a Depu-
tado Federal. Em seu discurso, 
Pessuti diz que a caminhada 
para eles não é fácil, trata-se, 
na verdade, de um desafio 

e que o caminho é árduo. “É 
uma empreitada, é um desa-
fi o, é uma candidatura com-
plexa, porque temos outros 
valorosos adversários, mas é 
também complexo. Isys, para 
você que está começando na 
caminhada para ser uma de-
putada estadual, e para você 
Josue, que está começando 
uma caminha para deputado 
federal. Como foi para mim lá 
em 1982”, comenta. 

Pessuti comenta que 
apesar da idade não se 
sente cansado, e está pre-
parado para voltar a vida 
política,relembrou um pouco 
sobre a carreira como deputa-
do estadual, vice-governador 
e quando assumiu o governo 
do Paraná após a renúncia 
de Roberto Requião no ano 
de 2010.Diz também estar 
feliz pela pré-candidatura 
da Senadora Federal Simone 

Tebet à presidência do Brasil, 
e declarou seu apoio a Simone. 

Anibelli Neto também será 
pré-candidato a reeleição para 
cargo de deputado estadual, 
que ocupa atualmente, no 
discurso durante a ocasião, diz 
que os pré-candidatos escolhi-
dos pelo diretório de Irati estão 
preparados para a ocupação 
dos respectivos cargos. “O di-
retório de Irati nos coloca dois 
excelentes candidatos, duas 
pessoas preparadas, pessoas 
que saberiam o que fazer, o 
que falar, e como trabalhar 
por toda a região. Por isso, na 
condição de presidente esta-
dual, e que faço política aqui 
na região, não nasci aqui, não 
me criei aqui, sei um pouco da 
realidade, mas sei do que as 
famílias precisam, precisam 
ter oportunidades e condi-
ções de trabalhar”, comenta o 
deputado. 
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Pré-candidatos: Orlando Pessuti, Isys Cristiny e Josué Hilgenberg 

Peterson Roik, idealizador do aplicativo, e Ana Paula Ivasko, representante do Grupo Ivasko
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JAQUELINE LOPES 

As precipitações que acon-
tecem no mês de março preju-
dicaram os produtores de Rio 
Azul. Em um levantamento 
feito pela Secretaria de Agri-
cultura, as áreas do plantio da 
soja tiveram prejuízo em cerca 
de 30%, atingindo, aproxima-
damente, 350 produtores do 
município. 

As áreas atingidas do plan-
tio tiveram comprometimen-
to pela impossibilidade de 
colheita ou pela qualidade do 
grão. A soja foi a mais atingida, 
mas também houve prejuízo 
nas safras de milho e feijão 
safrinha, em uma quantida-
de menor, mas que também 
gerou preocupação para os 
agricultores de Rio Azul. 

De acordo com as infor-
mações da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de 
Rio Azul, as chuvas acima da 
média para o período, princi-
palmente no mês de março, 
em que ocorreram mais que 
o dobro do que o esperado 
para o período, com agravante 
pela alta umidade relativa do 
ar, foi o que comprometeu a 
qualidade final dos produtos. 

PREJUÍZO

Produtores de Rio Azul têm perda de 
cerca de 30% na produção da soja
Do total da safra, essa 
quantidade ficou 
comprometida devido 
aos excessos de chuvas 
no início do ano  

Além disso, com as pre-
cipitações, formou atoleiros 
nas estradas rurais o que di-
ficultou a trafegabilidade. 
Também, pontes e bueiros 
foram danificados, dificul-
tando acesso dos caminhões 
e máquinas nas lavouras, isso 
também afetou os agricul-
tores que precisaram passar 
pelas vias para o escoamento 
da safra. 

Alguns produtores tiveram 
dificuldades para colher, os 
que conseguiram, muitas 
vezes, o grão estava compro-
metido pela qualidade, com 
uma porcentagem alta de “ar-
didos”, que brotaram da alta 
umidade. Devido a essa perda, 
houve queda na comerciali-
zação do produto, utilizado 
para fins menos nobres como 

“ração animal”, além da perda 
direta das lavouras que nem 
foram colhidas. 

Sandro Girardi, compra-
dor de soja de Rio Azul, disse 
que todo esse acontecimen-
to inesperado resultou em 
descontos nos preços que 
variaram de 10 a 70%. “Isso 
aconteceu devido à maioria do 
plantio ter sido concentrado 
em uma única variedade e 
com excesso de chuva na hora 
da colheita houve muita perda 
de soja por qualidade. Alguns 
produtores deixaram áreas 
sem colher”, observa. Com 
relação a soja, que apresentou 
mais de 50 % de avariados, 
para o produtor não ficar 
totalmente no prejuízo, eles 
adquiriram o produto para 
transformarmos em ração .

Devido toda essa situação, 
a prefeitura decretou Situa-
ção de Emergência, através 
do decreto fez um decreto 
emergencial nº 97/2022, com 
reconhecimento estadual sob 
decreto nº 10.895. Assim, os 
produtores puderam ajustar 

as dividas. “Nós prestamos au-
xilio para a renegociação das 
dividas, pois tivemos grupos 
de produtores que perderam 
tudo, outros perderam cerca 
de 50%, 30%, principalmente 
em soja e feijão. Teve regiões 
que a perda foi grande, mas 
quem conseguiu colher, co-
lheu bem”, disse o secretário 
da pasta, Airton Moretto. Ele 
ainda enfatiza que a produção 
foi boa apesar disso, mas que 
muitos produtores estão com 
prejuízos devido a nova safra, 
por causa do alto custo da 
produção da soja. 

Para solucionar os proble-
mas das estradas, a Prefeitura 
está há cerca de um mês no 
trecho mais afetado, próximo 
a Inácio Martins, para recupe-
ração das estradas que foram 
danificadas com os excessos 
de chuvas, para que os produ-
tores possam voltar o quanto 
antes e retornar com o plantio 
e colheita. 

AMANDA BORGES

Os tradicionais Jogos de 
Inverno de Mallet voltarão 
a ocorrer, após dois anos de 
pausa devido a pandemia. O 
evento reúne equipes de to-
dos os municípios da região 
e este ano ocorrerá entre 
os dias 18 de junho à 7 de 
agosto. As inscrições estão 
abertas e os atletas poderão 
competir nas modalidades 
vôlei, basquete, futsal e ba-
dminton.

A última categoria é uma 
novidade do evento esse ano. 
De acordo com o secretário 
de Esportes de Mallet, Valdir 
Adilson Wladyka, a ideia de 
incluir o esporte badmin-
ton entre as possibilidades 
de competição foi de uma 
professora do município. 
“Dessa vez a novidade é o 
badminton, uma modalida-
de que pode ocorrer graças 
a uma professora do Colégio 

 Soja foi a cultura mais prejudicada em Rio Azul devido ao excesso de chuva no mês de março
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ESPORTE

Jogos de Inverno voltam a ocorrer e 
irão reunir atletas de toda a região
Modalidades 
ofertados são vôlei, 
basquete, futsal e 
badminton

Estadual Dario Vellozo, a 
Professora Vanessa, conhe-
cida com Tuca”, explicou o 

secretário. 
O esporte é praticado en-

tre dois ou quatro jogadores, 

e deve ser jogado utilizando 
raquetes. Apesar das simila-
ridades com o tênis, no lugar 
de uma bola, no badminton 
os competidores devem jo-
gar com uma espécie de 
peteca, chamada de volante. 
“A gente ta apresentando 
para cidade e pra região o 
badminton, que no futuro 
a gente torce pra esse es-
porte se tornar uma febre 
para os desportistas”, disse 
Wladyka.

Ainda, Valdir explica que 
o evento está entre a progra-
mação das comemorações 
do aniversário da cidade. 
Por isso e por conta da re-
tomada após este período 
de pausa, os organizadores 
esperam um grande even-
to. “A expectativa é muito 
grande. Pois, justamen-

te com a parada durante 
a pandemia, a Secretaria 
não pode realizar nenhum 
grande evento e esse é o 
primeiro que envolve outras 
cidades”, contou.

Nesse mesmo sentido, 
por ser um evento em que 
podem participar atletas de 
toda a região, ocorre a inte-
gração entre os municípios. 
Assim como, Valdir frisa 
a importância dos com-
petidores virem de outros 
lugares para competir, pois 
esse movimento aquece, 
inclusive, o setor econômico 
do município. 

Para inscrições e infor-
mações, os interessados 
podem entrar em contato 
pelo WhatsApp (42) 3542-
2509, ou pelo telefone(42) 
3542-1204, ramal 1069.

Barra da Cachoeira foi um dos locais atingidos pelas chuvas em Rio Azul
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AMANDA BORGES, COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA

A campanha nacional 
Maio Laranja busca alertar, 
conscientizar e enfrentar as 
violências cometidas con-
tra crianças e adolescentes. 
Como maneira de participar 
e apoiar a causa, a Prefeitura 
de Teixeira Soares, por meio 
da Secretaria Municipal da 
Família e Desenvolvimento 
Social, em parceria com o 
Conselho Tutelar, CRAS e CRE-
AS, organizou, na manhã de 
quarta-feira (18), uma passe-
ata com crianças das escolas 
municipais e estaduais.

A data foi escolhida pois o 
18 de maio foi eleito para ser 
um símbolo na luta pela cau-
sa, sendo elencado o Dia Na-

TEIXEIRA SOARES

Alunos realizam passeata contra 
o Abuso e Exploração Infantil
Ato ocorreu em 
prol da campanha 
Maio Laranja, 
e participaram 
estudantes das redes 
estadual e municipal

cional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes. “O dia 18 
de maio é uma maneira de 
falar com a população sobre 
esses cuidados que devem ter. 
Tem que ter um olho clínico, 
tanto de professores como 
de profissionais para saber a 
respeito dessas violências”, 
afirmou o secretário da Famí-
lia e Desenvolvimento Social, 
Adriano Pitter Heinen.

Portanto, a passeata foi 

uma forma de garantir que o 
município se preocupa com 
a causa e relembrar a po-
pulação da importância de 
abordar o tema. Conforme 
consta no portal Agência 
Brasil, crianças e adolescentes 
constituem o público vulnerá-
vel que mais sofre com viola-
ções de direitos humanos no 
Brasil. De acordo com balanço 
realizado pela Ouvidoria Na-
cional dos Direitos Humanos 
do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Huma-
nos (ONDH/MMFDH), entre as 
denúncias de violações contra 
este público, cerca de 20% dos 
casos estão ligados a situações 
de violência sexual.

Nesse mesmo sentido, no 
ano de 2020, um levantamen-
to realizado pela Secretaria da 
Segurança Pública do Paraná, 
apontou que 99% dos casos 
de violência infantil ocorrem 
dentro de casa e são pratica-
dos por pessoas próximas as 

vítimas. Por isso, atos como o 
de Teixeira Soares tem tanta 
relevância frente à crise, ain-
da mais no momento de retor-
no às aulas e diminuição nas 
medidas restritivas contra a 
Covid-19.

Com a volta das crianças às 
salas de aula, a escola desem-
penha um importante papel 
para com a prevenção e de-
núncia dos casos de abuso. Por 
isso, a passeata e atividades 
do Maio Laranja são voltadas 
diretamente para os colégios, 
tanto estaduais e quanto mu-
nicipais. “Esse 18 de maio é 
um alerta, uma maneira de se 
expressar que Teixeira Soares 
não está parada e está apta 
a receber essas denúncias”, 
afirmou o secretário.

Além da passeata, outras 
atividades em promoção do 
Maio Laranja serão feitas até 
o fim do mês. Nos próximos 
dias, serão promovidas pales-
tras organizadas pelo CRAS e 
CREAS nas escolas municipais 
e estaduais.

Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Adoles-
centes é crime! Denuncie. 
Disque 100.

Participaram da passeata os estudantes dos colégios estuais e municipais de Teixeira Soares
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DANIELA VALENGA

A Prefeitura de Fernan-
des Pinheiro, por meio da 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente e em 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural (Senar), realizou um 
curso de piscicultura com 
produtores do município. 
Os encontros ocorreram 
nos dias 23 e 24 de maio, 
na localidade Bituva das 
Campinas e  t iveram a 
participação de 16 produ-
tores.

A piscicultura é um 
ramo que desenvolve o 
cultivo de peixes e outros 
organismos aquáticos. 
Luciele Aparecida Scheidt, 
diretora do departamento 
responsável, explica que o 
objetivo do curso é fomen-

CAPACITAÇÃO

Produtores participam de curso sobre 
piscicultura em Fernandes Pinheiro
Cultivo de peixes 
no Brasil teve 
crescimento de 4,7% 
em um ano

tar a criação de tilápias 
no município e,  assim, 
incentivar a geração de 
renda para as pequenas 
propriedades.

Luciele relata que al-
guns dos produtores que 
participaram do curso já 
possuem tanques em suas 
propriedades e outros tem 
interesse em trabalhar 
com a piscicultura.  “O 

curso abordou desde a 
construção do tanque até a 
produção final da tilápia”, 
conta.

A piscicultura é um 
ramo em crescimento no 
Brasil. Segundo dados da 
Associação Brasileira da 
Piscicultura, a produção 
de peixes de cultivo, como 
tilápia, teve um cresci-
mento de 4,7% entre 2020 

e 2021. Foram produzidas 
841 mil toneladas de pei-
xes no país somente no 
ano passado.

Para Luciele, promo-
ver cursos de formação 
na área é uma maneira 
da prefeitura incentivar 
a produção no municí-
pio. “O curso possibilita 
uma capacitação técnica 
e conhecimento especí-

fico para que os produ-
tores possam trabalhar e 
comercializar no ramo da 
piscicultura”, ressalta.

O produtor que deseja 
trabalhar no ramo de pis-
cicultura deve obter um 
licenciamento aprovado 
pelo Instituto Água e Terra 
(IAT), antigo Instituto Am-
biental do Paraná. Luciele 
aponta que a prefeitura 
pode ajudar os produtores 
interessados com a docu-
mentação. 

“Fazemos essas capaci-
tações para os produtores 
que têm interesse em atu-
ar na área, mas não cabe 
a nós aprovar o licencia-
mento, ajudamos a mon-
tar o processo e enviamos 
para o IAT”, coloca.

Esta é a segunda edição 
do curso de piscicultura 
promovido pela Prefeitura 
de Fernandes Pinheiro. 
Em 2021, 18 produtores 
participaram da formação 
a localidade de Bituva dos 
Machados .

16 produtores participaram de dois dias de curso na localidade de Bituva das Campinas
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ZAQUEU BOBATO

A comunidade de Mato 
Branco de Baixo está locali-
zada a cerca de 9 Km do Cen-
tro da cidade de Imbituva. 
Embora pertença ao quadro 
rural do município, a área 
tem características de perí-
metro urbano mesclando-se 
com elementos do rural. 

A comunidade é a única 
a apresentar uma concen-
tração entre 99.71 e 1633.99 
habitantes por quilômetro 
quadrado. Fica demonstrado 
que Mato Branco de Baixo 
e as comunidades vizinhas 
formam a região rural mais 
populosa do município. 

O vice-prefeito, Zaqueu 
Bobato, que também é mo-
rador do entorno da comu-
nidade disse que “vivencian-
do o problema de não ter 
essa cobertura vivendo num 
contexto em que o uso do 

MELHORIAS

Torre de telefone será construída no 
Mato Branco de Baixo em Imbituva
A torre tem 
50 metros e 
proporcionará sinal 
também para outras 
comunidades 

ESTHER KREMER

Na manhã de terça-feira 
(24), a Cooperativa Sicredi 
realizou uma palestra sobre 
as tendências do agronegócio 
de 2022 com o palestrante 
e consultor do agronegócio, 
Carlos Cogo. A apresentação 
aconteceu por meio de uma 
transmissão ao vivo para 21 
municípios da região. Em 
Irati, a palestra ocorreu no 
Centro de Eventos Italiano e 
contou com a presença dos 
associados da cooperativa. 

O evento aconteceu duran-
te toda a manhã e teve início 
às 9h30 com apresentação 
de alguns dados pela equipe 
do Sicredi de Irati, com a pre-
sença do gerente da agência 
Centro, Emerson de Lara, a 
gerente da agência Antônio 
Cavalin, Francislene Krupa de 
Morais, a gerente de negócios 
Agro, Bruna Lubina Mikuska 
e a outra gerente de negócios 
Agro, Cristiane Rossa Alves. 

Após este primeiro mo-
mento de conversa com os 
representantes de Irati, foi 
transmitida a live que acon-
tecia em Prudentópolis, com 

AGRICULTURA

Cooperativa Sicredi realiza palestra 
“Tendências para o Agronegócio 2022” 

celular, das tecnologias não 
é uma questão de luxo, mas 
sim uma necessidade, assu-
mimos com o prefeito Celso 
na campanha, momento em 
que unimos nossas candida-
turas que se chegássemos 
a ser eleitos iríamos correr 
atrás dessa urgência de ter 
uma torre na comunidade”, 
disse.

Segundo Bobato, a união 
pela causa resultou em visi-

tas na capital onde o depu-
tado federal, Sandro Alex, 
e o deputado estadual, Ale-
xandre Curi, não mediram 
esforços para intermediar a 
reivindicação. 

O vice-prefeito conta 
que levou consigo um texto 
acadêmico bem embasado 
mostrando a realidade lo-
cal com diversos dados que 
mostravam a importância 
social e econômica da comu-

nidade para o município, e, 
imediatamente, o deputa-
do Sandro Alex conseguiu 
marcar uma apresentação 
da demanda para o gerente 
de Relações Institucionais 
da TIM - Região Sul, Cleber 
Rodrigo Affanio e o pedido 
foi aceito na hora. 

“Saí emocionado da reu-
nião, pois eu vivo a dificul-
dade de estar numa região 
populosa do município e 

não ter acesso a sinal de te-
lefonia. Hoje, por exemplo, 
temos SAMU em Imbituva, 
portanto, com acesso a sinal 
de telefone vidas podem ser 
salvas”, disse.

Zaqueu disse que “o pre-
feito Celso é muito aberto ao 
diálogo, temos uma parceria 
e sintonia no trabalho. Ele 
deu total apoio no processo 
de ter essa melhoria. Na 
campanha,em cada casa 
que chegávamos, era pedido 
para lutarmos pela realiza-
ção. Assim que assumimos a 
Prefeitura, o Celso de forma 
descontraída falou ‘Vamos 
correr atrás, pode dar teus 
“pulos” que o tempo corre’. 
Foi o que fizemos como po-
der público, temos a missão 
e a possibilidade de realizar 
as coisas para o bem co-
mum”, disse.

Para finalizar, Zaqueu 
disse que é uma obra que 
ficará marcada no municí-
pio e que vai agregar muito 
na vida das pessoas que 
residem na comunidade. 
“Sem dúvida, esse feito vai 
ficar marcado, pois muitos 
prometeram, porém não se 
comprometeram, portanto, 
coube a nós se comprometer 
e concretizar”.

A construção da torre de telefonia móvel já iniciou na comunidade do Mato Branco de Baixo
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A palestra foi com 
o consultor em 
agronegócio Carlos 
Cogo

outros representantes da co-
operativa e com o consultor 
Carlos Cogo. O principal obje-
tivo foi mostrar aos associados 
a melhor tomada de decisão 
em relação à safra de 2022-23, 

que segundo o consultor, será 
proveitosa. Ao fim da palestra, 
foi realizado um almoço no 
restaurante Italiano para os 
associados presentes. 

O gerente da agência Cen-

tro, Emerson de Lara, esteve 
no evento e falou sobre a im-
portância do mesmo. “Pri-
meiramente, posso falar que 
é um momento importante 
por retomar os eventos semi-
presenciais depois de tanto 
tempo e com uma grande 
quantidade de associados e 
parceiros presentes, é essen-
cial falar para este público do 
agro, que movimenta nosso 
pais”, disse.

“Temos muitos desafios, 
apresentados pelo Carlos 
Cogo, mas o Sicredi tem essa 
preocupação de orientar e 
informar este público sobre 
as decisões corretas. O nosso 
propósito é trabalhar sempre 
juntos”, comenta Lara sobre o 
assunto da palestra. 

Segundo o gerente, a ini-
ciativa de realizar a palestra 
partiu da regional da Sicredi 
Centro-Sul e com o objetivo 
de ajudar os produtores neste 

momento que podem surgir 
muitas dúvidas. “Quando con-
seguimos juntar os associados 
e parceiros para passar essa 
informação e a nossa experi-
ência é uma satisfação muito 
grande porque demonstra 
nosso interesse pela comu-
nidade e como nossa região é 
essencialmente agrícola, isso 
vai influenciar na tomada de 
decisão dos associados”.

Para finalizar, Emerson 
fez um convite para que a 
população vá até as agências 
e conheçam melhor o que a 
cooperativa tem a oferecer 
para os sócios. “Temos em Irati 
duas agências para atender 
muito bem os associados e 
quem quiser conhecer mais o 
nosso trabalho. Fica o convite, 
temos uma grande equipe 
para prestar os esclarecimen-
tos, tanto nos créditos quanto 
nos investimentos e ajudar no 
que for necessário”. 

A palestra foi transmitida por uma live para 21 municípios da região
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Entenda o que é Sinusopatia, os tipos, 
causas, sintomas e tratamentos
A sinusopatia é 
uma infl amação ou 
inchaço do tecido 
que reveste os seios 
da face

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

(42) 3422-5596

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A sinusopatia, mais conhe-
cida como sinusite, é uma in-
fl amação dos seios da face que 
pode fazer com que fiquem 
bloqueados e cheios de líquido 
ou edema de mucosas. Geral-
mente é causada por resfriado 
ou alergias. Uma infecção 
pode resultar do bloqueio. 

Este assunto será dividido 
em duas etapas, uma parte 
na edição de sexta-feira (27) e 
a outra na sexta-feira (03). A 
primeira parte será composta 
dos seguintes tópicos: “o que 
é sinusopatia?”, “quais são os 
diferentes tipos de seios da 
face próximos ao nariz e aos 
olhos?”, “classifi cação dassi-
nusopatias” e “como posso sa-
ber se tenho uma sinusopatia, 
resfriado ou rinite alérgica?”. 
O QUE É SINUSOPATIA?

A sinusopatia é uma infl a-
mação ou inchaço do tecido 
que reveste os seios da face. 
Os seios da face são cavidades 
(espaços) emparelhadas na ca-
beça. Eles são conectados por 
canais estreitos. Os seios da 
face produzem um muco fi no 
que drena para fora dos canais 
do nariz.Os sinais e sintomas 
podem incluir sensação de 
pressão facial, febre e cansaço.

Essa drenagem ajuda a 
manter o nariz limpo e livre 
de bactérias. Normalmente 
cheios de ar, os seios da face 
podem ficar bloqueados e 
cheios de fl uido. Quando isso 
acontece, as bactérias e ou-
tros microorganismos podem 
crescer e causar uma infecção 

(sinusite bacteriana) ou infl a-
mações agudas e crônicas.

QUAIS SÃO OS 
DIFERENTES TIPOS 
DE SEIOS DA FACE 

PRÓXIMOS AO NARIZ E 
AOS OLHOS? 

Os seios paranasais estão 
localizados na cabeça, perto do 
nariz e dos olhos. Eles são no-
meados após os ossos que for-
necem sua estrutura. A maior 
cavidade nasal é a cavidade 
maxilar, e é uma das cavida-
des que mais frequentemente 
infecciona.Existem diferentes 
tipos de sinusopatia:

Classificamos as sinuso-
patias conforme a localização 
e tempo ou curso de duração.

CLASSIFICAÇÃO 
CONFORME A 
LOCALIZAÇÃO 

• Sinusopatia etmoidal:
ocorre quando a infl amação 
é nos seios etmoidais (em 

volta dos olhos). Podendo ser: 
Sinusopatia etmoidal direita, 
Sinusopatia etmoidal esquer-
da e Sinusopatia etmoidal 
bilateral.

• Sinusopatia esfenoidal:
é o processo infl amatório é nos 
seios esfenoidais (parte que 
fi ca atrás dos olhos). Podendo 
ser:Sinusopatiaesfeinoidal di-
reita, Sinusopatiaesfeinoidal 
esquerda e Sinusopatiaesfei-
noidal bilateral.

• Sinusopatia frontal: 
acontece nos casos em que 
a inflamação afeta os seios 
frontais (as cavidades da re-
gião da testa). Podendo ser: 
Sinusopatia frontal direita, 
Sinusopatia frontal esquerda 
e Sinusopatia frontal bilateral

• Sinusopatia maxilar:
consiste na inflamação dos 
seios maxilares (maça do ros-
to). Podendo ser:Sinusopatia 
maxilar direita, Sinusopatia 

maxilar esquerda e Sinusopa-
tia maxilar bilateral.

CLASSIFICAÇÃO 
CONFORME A 

DURAÇÃO
Sinusopatia aguda: Este 

termo se refere ao processo 
infl amatório dos seios da face 
súbito que ocorre associado a 
sintomas de resfriado, como 
coriza, nariz entupido e dor 
facial e que não desaparece 
após 10 dias.Ou quando os 
sintomas que parecem melho-
rar, mas voltam e são piores 
do que os sintomas iniciais.
Muitas vezes a sinusite aguda 
é conhecida como sinusopatia 
atacada. E muitas pessoas se 
referem como uma crise de 
sinusite. Ele responde bem a 
antibióticos e descongestio-
nantes.

Sinusopatia crônica: Este 
termo se refere a uma condi-
ção defi nida por congestão na-
sal, drenagem, dor / pressão 
facial e diminuição do olfato 
por pelo menos 10 semanas.

COMO POSSO 
SABER SE TENHO 

UMA SINUSOPATIA, 
RESFRIADO OU RINITE 

ALÉRGICA?
Pode ser difícil dizer a di-

ferença entre um resfriado, 
alergia e uma sinusopatia. 
O resfriado comum normal-
mente aumenta e desaparece 
lentamente. Isso dura alguns 

dias a semanas. Um resfriado 
pode se transformar em uma 
sinusite.

A rinite alérgica é a in-
fl amação do nariz devido a 
fatores irritantes como áca-
ros, poeira, fungos, medi-
camentos e diversos outros 
fatores. Os sintomas de uma 
alergia nasal podem incluir 
espirros, coceira no nariz e 
nos olhos, congestão, coriza 
e gotejamento pós-nasal 
(muco na garganta).

Os sintomas de sinusite 
e alergia podem ocorrer 
ao mesmo tempo que um 
resfriado comum.Se você 
estiver lutando contra um 
resfriado e desenvolver sin-
tomas de sinusite ou rinite 
alérgica, consulte seu otor-
rinolaringologista. Você 
será solicitado a descrever 
seus sintomas e histórico 
médico.

Na próxima edição do 
Bem-Estar continuamos 
o assunto sobre sinuso-
patia, será a segunda par-
te com os seguintes tó-
picos: “o que causa a si-
nusopatia?”, “quais são 
os sinais e sintomas da 
sinusopatia?”“comoa sinu-
sopatia é diagnosticada e 
como saber se tenho sinuso-
patia? “qual é o tratamento 
para sinusopatia?” “que 
complicações estão associa-
das à sinusopatia?”. 

Os sintomas incluem sensação de pressão facial, febre e cansaço
D
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O U T D O O R

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

JAQUELINE LOPES 

Nesta semana, inicia-
ram as obras de revitaliza-
ção do Centro de Irati. Para 
começar, a Unas Constru-
tora, ganhadora da licita-
ção, fará a drenagem na 
Rua Munhoz da Rocha, mas 
isso só foi possível graças 
à obra do Canal Hídrico, 
que já amenizou a situação 
dos alagamentos na área 
central. 

Esta foi uma das obras 
mais esperadas que saiu 
do papel. O canal hídrico 
diminui os problemas de 
alagamentos no centro da 
cidade, dando mais tran-
quilidade aos comerciantes 
e moradores, melhorando 
o escoamento do Arroio 
dos Pereiras. O recurso de 
R$1.152.709,56 do Ministé-
rio das Cidades foi viabili-
zado pelo deputado federal, 
Evandro Roman.

Em 2018, foi feita a obra 
do canal e foram, aproxi-
madamente, 200 metros de 
extensão, para confecção 

IRATI

Canal Hídrico e Drenagem devem 
amenizar problemas de alagamentos
Soma das duas 
obras pode diminuir 
a situação na 
área central do 
município 

de galerias de 1,5 metro de 
altura por quatro metros 
de largura. Houve a instala-
ção de bocas de lobo maio-
res no trecho da Munhoz 
da Rocha, para escoamento 
neste canal hídrico, pas-
sando em frente à Irabox, 
e descendo à esquerda da 
Praça da Bandeira, até cru-
zar a Conselheiro Zacarias, 

antes da rede ferroviária.
Oscar Muchau, empre-

sário, diz que o Canal Hí-
drico mudou a situação na 
área central e a drenagem 
vai melhorar ainda mais. 
”Agora, iniciou a drena-
gem onde canalizará até 
esse canal hídrico feito 
lá atrás, com as verbas 
direcionas pelo deputado 
Evandro Roman. São pes-
soas que estão trabalhando 
por Irati e merecem toda a 
nossa atenção”, disse. 

Na época em que come-
çaram as tratativas para o 
Canal Hídrico, Muchau era 
presidente da Associação 
Comercial de Irati (Aciai) 
e foi uma das pessoas que 
esteve à frente para que 
acontecesse a obra. Junto 
de Marcielo Mazzochin, do 
na época vereador Xoxolo 
e o prefeito Jorge  Derbli, 
estiveram engajados com 
o deputado Evandro Ro-
man, que atendeu o pedido 
e, com isso, foi possível 
concluir a obra. “Fomos 
felizes naquele momento 
que recebemos a notícia 
positiva do deputado e, na 
sequência, a concretização 

dos trabalhos”, destaca 
Oscar. 

Roman sempre procu-
rou identificar a situação 
de Irati, e sabia que esse 
era um anseio antigo da 
população. “Trabalhei para 
que o recurso do Canal Hi-
drico se tornasse realidade. 
Houve demora e muita bu-
rocracia, mas nunca deixei 
de acreditar. Agradeço ao 
prefeito Jorge Derbli e a 

“Desde as minhas 
primeiras visitas 
a Irati identifi-
camos que o Canal 
Hídrico era um 
grande anseio da 
população, prin-
cipalmente dos 
comerciantes. 
Desde então, 
trabalhei para 
que esse recurso 
se tornasse 
realidade”.

DEPUTADO EVANDRO ROMAN

Drenagem na Rua Munhoz da Rocha junto com o Canal Hídrico vão amenizar os alagamentos 

Canal Hídrico feito em 2018 para escoamento do Arroio dos Pereiras O Canal Hídrico é uma reivindicação antiga da população 

equipe pelo empenho com 
o projeto”, comenta o de-
putado. 

Para o prefeito Jorge 
Derbli, essa soma de obras 
vai ajudar na área central 
do município e diminuir 
as enchentes, por isso, para 
a revitalização está sendo 
investido R$ 1,2 milhão 
para drenagem. “Sempre 
falei que só iria fazer a 
revitalização se tivesse 
a drenagem, e agora co-
meçou. E esta obra, junto 

com o Canal Hídrico, vai 
amenizar a situação dos 
alagamentos na Munhoz da 
Rocha, que já gerou muitos 
problemas”, conclui. 
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Prefeitura Municipal
de Irati

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

SUSTENTABILIDADE

Alunos de Imbituva realizam atividade 
sobre o descarte correto do óleo saturado
Os alunos são do 
5º ano B da Escola 
Santa Terezinha 

Acesse o 
QRCode 
para ver 
os jogos 

disponíveis
 no Escola Games

ESTHER KREMER

Alunos da Esco-
la  Municipal 
Santa Terezi-
nha, de Imbi-

tuva, utilizaram o jornal 
como fonte de trabalho 
para um projeto sobre o 
descarte correto do óleo 
saturado. A professora 
responsável pela turma do 
5º ano B, Graziele Marcon 
Moro, utilizou a página do 
projeto Folha na Escola 
para trabalhar o assunto 
“Sustentabilidade” e a 
partir desta contextuali-
zação, realizou a ativida-
de com a turminha. 

Separar e dar um des-
tino correto para o óleo é 
extremamente importan-
te para o Meio Ambiente, 
pois ,  a lém de evitar  a 
poluição da água,  solo 
e  atmosfera,  esse óleo 
pode ser transformado 
em sabão, tintas e até em 
biodiesel.

A escola já realiza um 
trabalho interdisciplinar 
com os alunos sobre o 
destino final deste óleo 
e utilizou o jornal como 
forma de contextualizar e 

conscientizar os alunos e 
comunidade escolar sobre 
a importância de cuidar 
do Meio Ambiente.

Professora, se a escola 
em que você trabalha tem 

um projeto  sobre sus-
tentabilidade ou se você 
realizou com a turminha 
alguma atividade sobre 
o tema, mande para o e-
-mail jornalismo@folha-
deirati.com.br e apareça 
n a  p r ó x i m a  e d i ç ã o  d o 
jornal impresso.

RELATO DA 
ATIVIDADE FEITO 

PELA ESCOLA 
MUNICIPAL SANTA 

TEREZINHA
O Jornal Folha de Irati e 

a Secretaria Municipal de 

Educação do município de 
Imbituva firmaram uma 
parceria na qual são for-
necidos jornais para que 
os alunos tenham acesso 
a notícias regionais, com 

o intuito de desenvolver a 
habilidade e o gosto pela 
leitura através das repor-
tagens. Neste ano, o tema 
escolhido pelo Jornal para 
o uso em sala é Sustenta-
bilidade.

Como a  Escola  San-
ta Terezinha possui um 
projeto interdisciplinar, 
que visa conscientizar 
os alunos quanto a im-
portância da destinação 
correta do óleo saturado, 
trabalhamos com as re-
portagens que tratam do 
tema sustentabi l idade 
integrando-as ao projeto 
da escola. Sendo assim, 
os  alunos do 5°  ano B, 
da professora Graziele-
Marcon Moro,  f izeram 
u m  t r a b a l h o  d e  c o n s -
cientização visitando as 
demais turmas da escola, 
momento em que foi en-
tregue uma garrafa PET 
para todos os alunos com 
o objetivo da coleta do 
óleo saturado de suas re-
sidências que, posterior-
mente, será entregue na 
escola que se encarregará 
da destinação correta do 
mesmo. A coleta com as 
garrafas PET faz parte da 
gincana anual da escola, 
na qual os alunos foram 

divididos em equipes e 
cada garrafa entregue 
conta pontuação como 
prova de arrecadação.

A professora Graziele 
Marcon Moro relatou que 
a  experiência  é  muito 
enrique ce dora pois  os 

A turma sensibilizou os colegas da escola a cuidar do Meio Ambiente 

Os alunos da Escola Santa Terezinha utilizaram o jornal como fonte para trabalhar a sustentabilidade e o descarte do óleo saturado

Alunos do 5º ano B utilizando o jornal para realizar a atividade

alunos demonstram in-
teresse em explorar o jor-
nal, identificar as repor-
tagens e participar das 
atividades propostas de 
forma lúdica e prazerosa, 
tornando rico o momento 
ensino aprendizagem.
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JAQUELINE LOPES, COM COLABORAÇÃO DE 
ESTER KREMER 

Com a chegada do frio, a 
procura por roupas aumenta 
em todos os lugares, mas 
aqueles que não têm condi-
ções precisam buscar os locais 
que oferecem doações. Para 
ajudar, as entidades promo-
vem a Campanha do Agasalho 
para arrecadação de peças 
de inverno,  mas a situação 
está complicada e é preciso 
de doações. 

As roupas de inverno são 
um problema quando chega 
o frio, e o Provopar de Irati 
está precisando de doações. 
Apesar de receberem durante 
o ano todo, no inverno é quan-
do há mais procura, porém o 
estoque está baixo. De acordo 
com dados levantados pelo 
Provopar, em duas semanas 
de maio, cerca de 160 famílias 
procuraram o programa em 

FRIO

Campanha do Agasalho precisa de 
doações em Irati e municípios da região
Várias ações estão 
sendo realizadas 
nas cidades da 
Amcespar para 
ajudar aqueles que 
mais precisam 

AQUECE PARANÁ
O Governo do Estado também iniciou a campanha 

Aquece Paraná 2022. A doação de cobertores é o foco da 
campanha, mas também serão aceitas roupas de inverno. 
Os itens podem ser levados até o Corpo de Bombeiros e no 
escritório regional da SEJUF, na Rua Antonio Cavalin, na 
parte superior do Sicredi. Também  pode se feito por meio 
do aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com 
as instituições. 

A primeira-dama do estado do Paraná e presidente do 
Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, comenta 
sobre a campanha e pede a colaboração de todos. “A cam-
panha Aquece Paraná tem a missão de aquecer o coração e a 
vida daqueles que mais precisam. Muitos paranaenses sofrem 
com as baixas temperaturas e não tem condições adequadas 
de aquecer a sua família, por isso essa campanha é tão im-
portante e necessária neste momento. Acredito que se cada 
um de nós colaborar um pouquinho, conseguimos mudar 
muitas vidas”, destaca. 

busca de roupas de frio. 
Outra demanda é em re-

lação a roupas masculinas, 
que também há poucas peças.  
Além disso, eles atendem as 
pessoas em situação de rua. 
Quase todos os dias alguém 
procura em busca de itens. 
Isso também aumenta a de-
manda de roupas masculinas. 

O diretor financeiro do 
Provopar, Igor Golinski, en-
fatiza que eles recebem todas 
as doações, mas precisam 
neste momento de roupas de 
inverno. "Estamos focando 
na Campanha do Agasalho 
porque começou o frio e esta-
mos com pouco estoque, pra-
ticamente zerado de roupa de 
frio. Pedimos à população que 
nos ajude”, disse Golinski. 

As doações podem ser 
feitas direto na sede do Pro-
vopar, que fica na Rodoviária 
Municipal, no piso superior, 
agendado pelo telefone (42) 
3132-6343 ou pelas redes 
sociais. Já para aqueles que 
querem receber as doações, 
é necessário comparecer no 
Provopar com um documento 

com foto, é feito um cadastro 
e a pessoa pode escolher até 
10 itens daquilo que precisa. O 
espaço é uma “loja/doações”, 
e foi feito desta forma para 
facilitar na hora da escolha. 
Devido a pouca quantidade, 
o limite é de 10 peças por pes-
soa, mas quando há bastante 
estoque não há limitações.  

Ana Paula Zavelinski, co-
ordenadora Administrativa 
do Provopar também pede 
o auxílio da população para 
que consigam mais roupas 
de inverno. “Estamos em 
maio ainda, mas começou 
antecipado o frio, estamos 
precisando de cobertores e 
roupas em geral. Irati é uma 
cidade muito acolhedora e vai 
colaborar conosco, sim, tenho 
certeza”, finaliza. 
ABRIGO EM IMBITUVA 

Pensando nas pessoas 
em situação de rua, a fim de 
protegê-las do frio, a Secre-
taria de Assistência Social, 
em parceria com a Secretaria 
de Esportes, realiza a ação 
Acolhida Provisória, que é 
um local para essas pessoas 
ficarem durante o inverno. 

O espaço está disponí-
vel todas às noites, durante 
toda a extensão do inverno 
de 2022, e foi preparado no 
Ginásio de Esportes de Im-
bituva. No local, há chuveiro 
com água quente para banho. 
“É um atendimento digno 
e humanizado direcionado 
a quem mais precisa”, diz a 
secretária da pasta, Cleide 
Kubaski. 

CÃOPANHA DO 
AGASALHO

O frio não chega apenas 
para os seres humanos, os 
animais também sofrem 
neste período. Por isso, para 
aquecer os cachorros e gatos 
de Irati, o grupo Protetores 
Independentes criaram a 
“Cãopanha do Agasalho”, 
que consiste em vender rou-
pas para pets e converter o 
dinheiro na compra de ração 
para os protetores indepen-
dentes e para a ONG S.O.S 
Amigo Bicho. 

Segundo a presidente do 
Conselho Municipal do Bem-
-Estar Animal, Fabiana De 
Godoy Rocha, são cerca de 
12 mulheres que fazem par-
te deste grupo e que, apro-

ximadamente, cuidam de 
200 cachorros e 30 gatos. A 
presidente comenta que a 
ideia surgiu de uma destas 
mulheres, que é costureira, 
e que se disponibilizou em 
confeccionar as roupas para 
serem vendidas. 

A colaboradora Denise 
Daniliszyn Manassés, que é 
costureira, diz que a procura 
pelas mesmas está grande. 
“Graças a Deus está tendo boa 
procura e estamos pensando 
em fazer uma feirinha para 
expor as roupinhas e, assim, 

ficar mais fácil para as pes-
soas conhecerem e compra-
rem”, disse.

A presidente Fabiana tam-
bém fez um convite para 
que a população ajude com 
doações de tecidos. “Gostaria 
de convidar toda a sociedade 
para que nos ajudem e doem 
softs e moletons para nós. 
Façam suas encomendas e 
me procurem pelo WhatsA-
pp (42) 99974-6103. Nossas 
roupas custam no mínimo 

R$10,00 mas sempre falamos 
que é o valor que o seu cora-
ção mandar”, finaliza.

TEIXEIRA SOARES 
Em Teixeira Soares, a 

Campanha do Agasalho co-
meçou no dia 12 de maio e é 
em conjunto com a Associa-
ção Comercial e Empresarial 
(ACETS), e em todos os comér-
cios há pontos de arrecadação 
de roupas, cobertores e ali-
mentos. São três campanhas 
em uma só. O secretário da 
Família e Desenvolvimento 
Social, Adriano Pitter José 
Heinen, informa que as doa-
ções funcionam o ano inteiro, 
com caixas em alguns locais e 
é feito o recolhimento sema-
nal. Todo o material arreca-
dado é deixado em uma casa, 
aberta nas segundas, quartas 
e sexta-feiras, na parte da tar-
de, para aquelas pessoas que 
precisam possam procurar e 
escolher os itens. Os coberto-
res e alimentos é o CRAS que 
faz a distribuição.
FERNANDES PINHEIRO 

Fernandes Pinheiro tam-
bém pensou na Campanha 
do Agasalho, e começa  na 
terça-feira, dia 31 de maio, e 
vai até 15 de agosto. Segundo 
a secretária de Assistência 
Social, Elisangela do Carmo 
Moreira Pires, as doações 
podem ser feitas na Secre-
taria de Assistência Social 
Provopar e equipamentos da 

Prefeitura, mercado Cupim, 
mercado Nossa Senhora da 
Aparecida em Angai, Colégios 
Estadual.

MALLET 
Na próxima semana, nos 

dias 30 e 31 de maio e 1º de ju-
nho, segunda, terça e quarta-
-feira, a Secretaria da Família 
de Mallet estará  fazendo 
doações de roupas para quem 
precisa. A ação acontece no 
Parque dos Imigrantes, das 9h 
às 12h e das 13h às 16h.

A Provopar de Irati precisa da colaboração da população para que doem roupas de inverno 

Roupas feitas para os animais da Cãopanha do Agasalho
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Abrigo provisório preparado para moradores de rua em Imbituva
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Súmulas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA DE REGISTRO nº 221/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
NOBEL MECANICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com Fundamento no§ 1º, Art. 65, Inciso II, Alínea d, da 
lei 8.666/93, fica reajustado em 24,88% (vinte e quatro 
virgula oitenta e oito por cento) o valor registrado, de 
modo a acrescentar R$ 154.350,00 (cento e cinquenta 
e quatro mil trezentos e cinquenta reais) no lote 001, 
item 04.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas

ASSINATURA: 24/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Edison Dos Santos – Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA de registro de preços nº 178/20221
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
SIDIRLEI MARCOS MARTINEZ ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, II, “d”, da Lei Federal 
nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo de o 
equivalente ao acréscimo de R$ 2.340,00 (dois mil, 
trezentos e quarenta Reais) do valor originário A Ata 
de Registro de Preços nº 178/2021, equivalente a 
15% (quinze por cento), passando a vigorar R$ R$ 
17.940,00(dezessete mil novecentos e quarenta reais e 
oitenta e sete Centavos).
ASSINATURA: 24/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Sidirlei Marcos Martinez - Representante

MUNICÍPIO DE RIO AZUL

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

A comissão de licitação constituída comunica aos 
interessados na execução do objeto do Edital de 
TOMADA DE PREÇOS nº05/2022, que após a análise e 
verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar 
as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA VALOR R$
01 GRANEMANN & IASIAK LTDA R$ 
775.077,73

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis contados da data deste edital, a comissão de 
licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, 
a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, 
para interposição de recurso.

Rio Azul, 26 de maio de 2022.

Carla Flaiane da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações

Michele de F. Valentim Machado
Equipe de Apoio         
Cintia Stodolny
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA nº 210/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF IRATY LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acrés-
cimo do valor de R$ 48.574,80 (quarenta e oito mil, 
quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) 
equivalendo a 21,82 % (vinte e um vírgula oitenta e dois 
por cento) do valor total da Ata de Registro de Preços 
nº 210/2021

ASSINATURA: 26/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Eliane Alves Dos Santos - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE ATA nº 211/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
DEMBINSKI E MIKOSKI 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$ 4.150,00 (quatro mil, cento 
e cinquenta reais) equivalendo a 3,34 % (três vírgulas 
trinta e quatro por cento) do valor total da Ata de Regis-
tro de Preços nº 211/2021
ASSINATURA: 26/05/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Ines Mikoski Dembinski - Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2022
OBJETO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MAQUI-
NAS E CAMINHÃO LTDA
CNPJ.: 08.505.155/0001-91
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 25 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  
0126/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MAQUI-
NAS E CAMINHÃO LTDA
CNPJ.: 08.505.155/0001-91
VALOR: R$ 432.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: 
De 25/05/2022 à 24/05/2023.
ASSINATURA:  25/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)BRUNO ISRAEL POLERÁ
Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2022
OBEJTO: AQUISIÇÕES DE INSUMOS AGRÍCOLAS E 
PRODUTOS PARA CÃES E GATOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GIRARDI & PALOSCHI LTDA
CNPJ.: 05.065.604/0001-30
Embasamento legal Art. 24, Inciso II, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 24 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  054/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: GIRARDI & PALOSCHI LTDA
CNPJ.: 05.065.604/0001-30
VALOR: R$ 17.147,50 (Dezessete Mil, Cento e Quarenta 
e Sete Reais e Cinquenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 24/05/2022 
à 31/12/2022.
ASSINATURA:  24/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)SANDRO GIRARDI
Representante

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão eletrônico Nº.: 50/2022
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.: 50/2022, cujo objeto é Aquisição 
de 02 Caminhões Caçamba Basculante 6x4 e 01 Rolo 
Compactador Vibratório Autopropelido onde para o lote 
1, empresa é DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA EPP, estabele-
cida na AV: FLORIANO PEIXOTO 615. Valor global da 
Proposta Vencedora: R$ 1.283.600,00, para o lote 02 
cuja a empresa vencedora é CAROLINE HANNEMANN 
- EIRELI, estabelecida na RUA ALCIDES VALENTINO 
ZANELLA Nº 540. Valor global da Proposta Vencedora: 
R$ 695.000,00. 

Rio Azul, 25 de maio de 2022
Carla Flaiane da Silva
Pregoeira Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
24/2022
OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: LUIZ BARBOSA DE LIMA JUNIOR
CPF nº.: 397.601.709-49
Embasamento Legal: Art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/93.
Rio Azul, 25 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  055/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CONTRATADA: LUIZ BARBOSA DE 
LIMA JUNIOR
CPF nº.: 397.601.709-49
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 24/05/2022 
à 17/02/2023.
ASSINATURA:  25/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) LUIZ BARBOSA DE LIMA JUNIOR
Representante

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 46/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RECREATIVO DE PASSAGEIROS “Trenzinho Da 
Alegria” E “Carreta De Alegria”
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: SCHIMANESKI TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA
CNPJ.: 07.894.866/0001-32
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 25 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0127/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SCHIMANESKI TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA
CNPJ.: 07.894.866/0001-32
VALOR: R$ 122.000,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 25/05/2022 à 24/05/2023.
ASSINATURA:  25/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)CARLA RENATA LINHARES DE LARA SCHIMANESKI
Representante

A Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis torna público 

que recebeu do Instituto 
Água e Terra-IAT no ano de 
2020, a Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, com va-
lidade de 30/09/2022 para a 
atividade de Barracões para 
Triagem de Resíduos Sóli-
dos Urbanos Não Perigoso, 
localizada em Linha Barra 
Grande, BR 373, Km 271.

A Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis inscrita no CNPJ 

77.003.424/0001-34, torna 
público que requereu junto ao 
IAT (Instituto Água e Terra) a 

Renovação de Licença Ambien-
tal Simplificada, para a atividade 

de Barracões para Triagem 
de Resíduos Sólidos Urbanos 
Não Perigoso na Linha Barra 

Grande, BR 373, Km 271.

MUNICÍPIO DE RIO AZUL

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto 
do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº05/2022, que após a análise e verificação das 
propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA VALOR R$
01 GRANEMANN & IASIAK LTDA R$ 775.077,73

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data 
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 
qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Rio Azul, 26 de maio de 2022.

Carla Flaiane da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações

Michele de F. Valentim Machado                        Cintia Stodolny
Equipe de Apoio                                                Equipe de Apoio

MUNICÍPIO DE RIO AZUL

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF:  EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2022.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto 
do Edital de Concorrência nº 02/2022, que após a análise e verificação das propostas 
ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº EMPRESA VALOR R$
01 CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA R$1.060.052,85

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data 
deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a 
qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Rio Azul, 26 de maio de 2022.

Carla Flaiane da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações

Michele de F. Valentim Machado                                Cintia Stodolny
                              Equipe de Apoio                           Equipe de Apoio
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DANIELA VALENGA

A Secretaria de Cultura 
de Prudentópolis lança 
dois novos projetos cultu-
rais, o Cultura em Movi-
mento e o História e Me-
mória, ambos em parceria 
com o Fundo Municipal da 
Criança e Adolescente.

O Cultura em Movimen-
to atua na descentraliza-
ção dos cursos oferecidos 
na Casa da Cultura, para 
os bairros e comunidades 
do interior do município. 
“Percebemos que o acesso 
para quem estava nessas 
regiões era l imitado e 
por isso pensamos nessa 
iniciativa”, explica a se-

DESCENTRALIZAÇÃO

Projeto irá levar cultura e cursos para 
bairros e comunidade de Prudentópolis
Município também 
reabre biblioteca 
pública e incentiva 
escritores mirins

cretária de Cultura do mu-
nicípio, Nadir Vozivoda. 

O projeto irá funcionar 
a partir de dois ônibus 
adaptados com mobiliário 

para cursos de informáti-
ca, artesanato e bibliote-
ca, além de uma tenda em 
anexo para aulas de músi-
ca e dança. Quatro bairros 
e seis comunidades do 
interior serão atendidos 
na primeira etapa.

Já o projeto História e 
Memória tem o objetivo de 
estimular escritores mi-
rins. “Na primeira etapa 
serão contemplados 100 
alunos que receberão toda 
orientação e acompanha-
mento para a redação e 
ilustração das obras”, con-
ta a secretária de Cultura. 

Serão editados e publi-
cados oito livros de cada 
autor, que serão desti-
nados para a  Biblioteca 
Municipal, Casa da Me-
mória, Casa da Cultura, 
Biblioteca da escola que 
o aluno estuda e para o 
próprio autor.

REABERTURA DA 
BIBLIOTECA

Em paralelo  ao lan-
çamento dos  projetos, 
a Prefeitura de Pruden-
tópolis também reabriu 
a biblioteca municipal. 

“Estamos com um novo 
formato, com um sistema 
informatizado do acervo 
e  s istema do usuário” 
aponta Nadir Vozivoda.

A secretária de Cultu-
ra coloca que mesmo com 
o aumento do acesso de 
informações pela inter-
net,  a biblioteca segue 
sendo um espaço impor-
tante e reconhecido pelo 
público.  “Nosso maior 
incentivo é  quando as 
crianças chegam para au-
las na Casa da Cultura e 
sempre ficam folheando 
livros”, relata.

Além do empréstimo 
de livros, o prédio da bi-
blioteca conta com espa-
ços para pesquisas e cur-
sos. “Precisamos estudar 
o passado para compre-
ender o presente e juntos 
construirmos um futuro 
melhor, e é isto o que a 
biblioteca representa”, 
ressalta o vice-prefeito 
de Prudentópolis, Evaldo 
Hofmann Júnior.

Um dos eventos culturais marcou a reabertura da Biblioteca ao público em 26 de maio
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Os projetos culturais visam o incentivo a leitura e a escrita A reabertura da biblioteca pública também foi um atrativo
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Suelen Lima
GENTE

Doce espera do Ravi!
Os papais William e Ana Flávia esperam ansiosos para a chegada do 

pequeno, que vem para completar a família!
Fotógrafo Fernando Kovalski

19 
primaveras!

A belissíma 
Kamily Pastu-
ch comemo-
rou, na quin-
ta-feira  (26), 
a chegada de 
mais um ani-
versário. Que 

você tenha 
um caminho 

repleto de 
realizações. 
Feliz vida!!!

Seis aninhos da Manu!
A linda Manuella assoprou mais 
uma velinha na quarta-feira (25). 
Que você mantenha sempre em 
seu rosto um sorriso e carregue 
sempre com você a alegria e 
pureza de uma criança. Uma vida 
linda e abençoada!
Felicidades!!!

Recém-casados!
Que esta união seja motivo de muitas alegrias e que o amor de vocês 

possa crescer e se solidificar cada vez mais! Felicidades ao noivos!
Fotógrafo Fernando Kovalski

Laçamento! 
Alessandra Perrinchelli Bucholdz, Diego Antonelli e Jefferson Luiz Sche-
neider Dittrich estarão na Casa da Cultura de Irati para o lançamento 
do livro “Vindas: Memórias da Imigração”. O evento acontecerá nesta 

sexta-feira (27) ás 19hrs.

Primeiro aninho!
Com o tema “Super-heróis”, o pequeno Yago comemorou a chegada do 

seu primeiro aniversário. Ele brincou e se divertiu, e, junto do papai 
Thiago e da mamãe Julia apagou sua velinha. Felicidades!!!


