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COMEMORAÇÃO  

Governo cria 10º Subgrupamento 
Independente de Bombeiros de Irati

A
lb

ar
i R

os
a/

A
EN

Nesta semana, o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior ofi cializou a ele-
vação do Corpo de Bombeiros de Irati 
para 10º Subgrupamento Indepen-
dente, o que traz mais autonomia ad-
ministrativa para a gestão local, entre 
outros benefícios. Todo esse trabalho 
foi uma grande articulação que gerou 
resultado, e está marcado na história 
de Irati e região.  
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Esta semana, a matéria principal vai ficar 
marcada na história de Irati e região, com a 
elevação do Corpo de Bombeiros de Irati para 
10º Subgrupamento Independente. Quem 
oficializou a conquista foi o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. Agora, o Subgrupamen-
to Independente tem mais autonomia admi-
nistrativa para a gestão local e mais qualidade 
nos serviços prestados nos 21 municípios do 
Sul e do Centro-Sul do Paraná. 

Agora, o Corpo de Bombeiros do Paraná 
vai ampliar a capacidade de atendimento a 
emergências e o alcance dos serviços de pre-
venção e combate a incêndios e desastres. O 
planejamento organizacional possibilitará, 
a médio e longo prazo, o aumento do efetivo 
de bombeiros militares atuantes na região 
e a criação e instalação de novos postos de 
atendimento da corporação, também será 
criada uma escola de soldados, o que permite 
formação em Irati. Além de agilizar muitos 
serviços dos bombeiros em vários segmentos. 

Para chegar até este dia em que foi assina-
do o decreto, na data de 29 de junho de 2022, 
houve muita articulação política e do próprio 
Corpo de Bombeiros. A demanda já vem de 
anos, mas foi em 2017 que iniciaram com 
mais força as tratativas. Quem teve destaque 
para que isso acontecesse, que sempre esteve 
junto com o Corpo de Bombeiros de Irati, foi a 
comandante, a Capitã Carla Spak Sobol, que 
levou todas os indicadores ao Governo Esta-
dual e mostrou a real necessidade. A Capitã 
ficou emocionada na cerimônia e foi muito 
elogiada pelo trabalho que faz. 

Mas políticos também estiveram envolvi-

dos, como o prefeito Jorge Debli, que sempre 
levou a demanda, realizou conversas com 
deputados, ele fez um trabalho de muitas ar-
ticulações para ser feito e assinado o decreto. 
Assim como o deputado estadual Nelson Justus, 
articulador desta assinatura, além de contar 
com os deputados Hussein Bakri e Artagão 
Junior, e a deputada federal Leandre dal Ponte. 
Sem contar o apoio da Câmara de Vereadores 
de Irati, através do presidente Helio de Mello, e 
da Amcespar, pelo também presidente, Junior 
Benato. Todos articularam e estiveram presente 
em algum momento para que chegasse a este 
dia. Este foi um grande trabalho de articulação 
política que deu resultado. 

A figura importante e que fez com que isso 
fosse possível foi o governador Ratinho Junior, 
muitos prometeram, mas foi nesta gestão que 
foi cumprido e firmado o compromisso com 
a região para que o Corpo de Bombeiros con-
seguisse essa elevação para Subgrupamento 
Independente. Ratinho Junior tem investido na 
segurança pública do estado, e anunciou a con-
tratação de policiais civis, militares e bombei-
ros. São mais de mais 2.400 convocados. “Isso 
vai dar a oportunidade de mais musculatura 
de pessoal para vários Corpos de Bombeiros e 
policias militares e civis espalhados pelo Paraná 
e, automaticamente, atender Irati e região”, 
observa Ratinho.

Toda essa articulação política foi necessária 
para essa mudança. Agora, começa uma nova 
fase para o Corpo de Bombeiros de Irati, que 
está em festa com mais esta conquista para a 
história da corporação, que completa 74 anos 
em 2022. 

Agricultura de precisão: aplicação 
de fertilizantes e o impacto na 
produção agrícola sustentável

O maior desafio para a agricultura nas próximas décadas 
será o de satisfazer a crescente demanda mundial de alimentos 
de forma sustentável. Portanto, há necessidade de se produzir 
mais para alimentar a população. A fim de alcançar esta tarefa 
árdua, existem duas opções entre nós. A primeira é aumentar a 
quantidade de terra cultivada e a segunda é elevar a produção 
por unidade de área, adotando o cultivo intensivo. Sabemos 
que crescer a área cultivada é limitado, por conseguinte, deve 
ser dada maior atenção à segunda opção por meio da utilização 
exaustiva dos fatores de produção agrícola.

A baixa fertilidade do solo e o manejo inadequado dos nu-
trientes das plantas agravam ainda mais o problema. Grandes 
aumentos de produtividade não podem ser alcançados sem ga-
rantir que as plantas tenham nutrição adequada e equilibrada. 
Os solos são a reserva da maioria dos nutrientes essenciais para 
o crescimento e desenvolvimento da lavoura e a forma como 
estes são geridos terá um grande impacto no crescimento das 
plantas, na fertilidade de solos e na sustentabilidade agrícola.

O crescimento da planta é considerado o resultado de um 
processo complexo pelo qual ela sintetiza alimentos usando 
energia solar, dióxido de carbono, água e nutrientes do solo. 
Isso exige uma série de elementos para um desenvolvimento 
normal. Nisso, a tecnologia tem tido um papel importante. 
Segundo pesquisa de Waldimir Pirró e Longo de 1984, a “tec-
nologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empí-
ricos empregados na produção e comercialização de bens e 
serviços”.

A intervenção de máquinas e hoje da tecnologia digital, 
tornaram os processos mais rápidos e mais assertivos, mini-
mizando erros, melhorando a qualidade de produtos e facili-
tando processos. Na agricultura não foi diferente, o primeiro 
intuito foi facilitar a vida do homem do campo, posteriormente 
aumentar a produtividade, e por último a agricultura digital 
chamada Agricultura 4.0. Com isso o conceito de agricultura 
de precisão está se reformulando através de sistemas auto-
matizados, facilitando o processo do homem no campo. A 
nova agricultura não é somente aumentar a produtividade, 
mas a integração de melhores condições com redução de 
produtos aplicados a fim de otimizar a produção num âmbito 
sustentável. O manejo adequado do solo, a aplicação correta de 
insumos e principalmente a tecnologia, tem fundamentado 
esse crescimento.

Parte importante disso é a mecanização, que conforme es-
tudos dos autores Alves, Souza e Gomes de 2013, a mecanização 
aplica-se à automação, com destaque no plantio a qual agrega 
informações e moderniza operações no ciclo de agricultura de 
precisão. As máquinas que fazem a aplicação são a semeadora 
e a plantadora, a diferença entre os implementos é basica-
mente que uma realiza a semeadura, operação que introduz 
no solo sementes de plantas, e a outra o plantio, operação que 
introduz no solo partes vegetais de plantas.

Falando nisso, a semente sempre foi a maior preocupação 
para os agricultores. Não se priorizava a deposição do ferti-
lizante, porém hoje, com os custos de produção na ponta do 
lápis, o produtor notou que o fertilizante está cada vez mais 
caro e tendo uma margem maior no custo de produção total. A 
pressão nesses custos e a busca por uma maior produtividade 
leva-os a adotarem ferramentas de trabalho que os auxiliem 
a ter maior rentabilidade em suas lavouras. A agricultura de 
precisão surge como uma das soluções para tornar mais efi-
ciente o manejo no campo.

Normalmente, isso se inicia com o mapeamento georre-
ferenciado da fertilidade da área e depois é possível mapear 
muitas outras informações como os mapas de rendimento 
da colheita, a compactação, imagens aéreas e de satélite ou 
usar sensores que identificam parâmetros direto na lavoura. 
As informações colhidas se somam e permitem um conhe-
cimento detalhado da área. Os resultados aparecem com os 
ajustes graduais do manejo para tirar o melhor proveito das 
características da área e a gestão deixa de ser apenas baseada 
na experiência do produtor e sua equipe e passa a ser feita 
com números e dados. Essas técnicas podem contribuir para 
o aumento de produtividade ao identificar gargalos e possi-
bilitar redução de custos. É um objetivo sustentável, que pode 
ser alcançado, mantendo o nível de investimento sob controle 
e medido através das decisões baseadas em números.

 
EVANDRO MARTINS, PRESIDENTE DA FERTISYSTEM GROUP E PRESIDENTE DIRETOR EXECU-

TIVO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO AGRO - TECNOAGRO
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"21"
O Subgrupamento 

de Irati vai atender de 
Imbituva até União da 
Vitória

“As lagrimas da 
Capitã Carla 
demostram a 
alegria da região 
por conquistar 
o 10° Subgrupa-
mento para Irati”. 

JORGE DERBLI

NILTON PABIS

O prefeito de Rebouças, 
Luiz Everaldo Zak (PSD), 
sofreu ameaças em sua 
residência na última ter-
ça (28) após informar que 
iria exonerar a secretária 
de Ação Social, Ivonete 
Strona Clazer. As ameaças 
seriam feitas por uma pes-
soa próxima a secretária. 
No momento da ação, o 
prefeito não estava em 
casa. 

Os fatos foram trazidos 
à tona pela imprensa lo-
cal de Rebouças' e confi r-
mados pelo prefeito Luiz 
Everaldo Zak que na últi-
ma terça-feira (28), uma 
pessoa próxima a secretá-
ria, após ter ciência que a 
mesma seria exonerada do 
cargo no fi nal do mês, veio 
até a residência do prefei-
to com a intensão, segun-
do informações passadas 
pelo alcaide, de “acertar as 
contas”. No momento, se-
gundo relatos do prefeito, 
apenas a babá estava em 
casa. Zak estava a caminho 
de Curitiba, onde teria 
agenda programada. 

A Polícia Militar foi 
acionada, mas não há mais 
informações sobre o ocor-
rido. Segundo o site “Por-
tal Notícias da Região”, a 
pessoa que estava fazendo 

REBOUÇAS

Prefeito Zak é ameaçado após 
informar exoneração de secretária
O fato aconteceu 
em frente a sua 
casa, na terça-
feira (28), e 
também envolve a 
fi scalização de uma 
cascalheira

as ameaças estava armada. 
Na manhã desta quinta 
(30), o próprio prefeito in-
formou que voltaria para 
Rebouças após encerrar a 
agenda em Curitiba, que 
aconteceria na mesma 
tarde.

Em entrevista exibi-
da por Clayton Burgath, 
o prefeito afirmou que 
dentro do processo de re-
novação dos secretários, 
Ivonete seria a próxima e 
fi caria até o fi nal do mês 
de junho. Zak lamenta o 
ocorrido, e acredita que 
“com este tipo de ação 
não se resolve as coisas”, 
mas não irá voltar atrás 
na decisão. Zak ainda não 
tem o nome do secretário 
que irá suceder Ivonete, 
ela estava de férias até o 
dia 30 e está exonerada a 

partir do dia 1º.  
O prefeito ainda con-

ta que seus assessores 
atuaram com diplomacia 
para que o clima voltasse 
à normalidade. “As mu-

danças são importantes 
para oxigenar a adminis-
tração. Independente do 
trabalho prestado é uma 
prerrogativa do prefeito e 
não voltarei atrás”, disse 
Zak.

REPRESÁLIA
Como o próprio prefei-

to cita em uma entrevis-
ta ao jornalista Clayton 
Burgath, do site “Portal 
Notícias da Região”, e 
também na Rádio Alvo-
rada na segunda (28), 
ele explica que teve mais 
um ato que, segundo o 
mesmo, é em represália a 
exoneração da secretária. 

A cascalheira do Riozi-
nho de Baixo, que estava 
em processo de libera-
ção, foi notificada por 
um agente fiscalizador 
do IAT. Zak conta que no 
dia 23 de junho o agente 
foi até esta cascalheira e 
emitiu um documento de 
notifi cação, embargando 
a mesma. Na mesma data, 
o fi scal foi até a outra cas-
calheira, que também é 
no município de Rebou-
ças, mas é utilizada pela 
prefeitura de Rio Azul e 

está nas mesmas condições, 
mas não emitiu nenhum 
documento. Segundo o al-
caide, isto demonstra a má 
fé do fi scal.

Para preservar o muni-
cípio de seus direitos, o pre-
feito entrou com processo 
administrativo no IAT (Insti-
tuto de Água e Terra) demos-
trando que o fi scal agiu por 
motivação pessoal ferindo o 
princípio constitucional da 
impessoalidade, e pediu a 
nulidade da autuação emi-
tida pelo agente e também, 
em ato continuo, pediu que 
ele seja impedido de agir em 
nome do IAT no município de 
Rebouças. 

Segundo Zak, as motiva-
ções pessoais da ação e a rela-
ção com exoneração da secre-
tária Ivonete são claras e estão 
anexas ao processo movido no 
IAT. Para o prefeito, o agente 
fiscalizador, por sua influ-
ência, tentou, em represália 
a exoneração da secretária, 
embargar uma cascalheira 
do município, localizada no 
Riozinho de Baixo. Com isso, 
ele não prejudica o prefeito, 
mas todos os cidadãos que 
necessitam daquele serviço. 
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Zak confi rmou que foi ameaçado por uma pessoa próxima a secretária

Roubou a cena
Enfi m, foi assinado e anunciado pelo governador Ratinho 

Junior no Palácio Iguaçu, a criação do 10º Subgrupamento 
Independente de Irati. Mas quem roubou a cena foi a Capitã 
Carla, que estava muito emocionada durante toda a cerimônia. 
O trabalho realizado por ela foi motivo de elogios. Ganhou 
elogios, inclusive, do governador. Há de se registrar também 
o trabalho do Major Jorge Augusto Ramos pela conquista 
alcançada. 

Voltou
O prefeito Celso Kubaski 

(Cidadania) reassumiu sua 
cadeira como prefeito de Im-
bituva. Sua posse foi sem ce-
rimônia, e recebeu o municí-
pio das mãos do vice Zaqueu, 
que comandou o executivo 
por 20 dias. Em retomada 
com agenda cheia, até por-
que neste período, onde se 
aproximam as eleições, se 
afunila a entrega de obras e 
assinatura de convênios. 

Acesse o 
QRCode 
para ver 

mais informações 
do Papo 

Confi dencial

IML
O prefeito Jorge Derbli, 

a vice Ieda, o presidente da 
Câmara, vereador Hélio de 
Mello, junto ao deputado Ar-
tagão Junior,conversaram 
com o secretário de Se-
gurança Pública, Vagner 
Mesquita, solicitando para 
que Irati volte integral-
mente a ser atendido pelo 
IML de Ponta Grossa. Há 
uma grande reclamação do 
atendimento prestado pelo 
IML de União da Vitória. 
Segundo Hélio, não houve 
nenhuma consulta para 
ver se era da vontade da 
população esta mudança. 
Secretário se comprometeu 
em estudar o caso. 

Não Cola
O prefeito Everaldo Zak exonerou, esta semana, a secretária 

do Bem-Estar, Ivonete StronaClaser. Segundo Zak, sem moti-
vação específi ca, apenas para dar uma oxigenada na gestão. 
Zak já trocou a maior parte dos secretários, mas tem algo que 
“não cola”. Quem vai substituir um secretário já tem o nome 
do sucessor, o que lá ainda não tem. E ainda, a secretária es-
tava de férias e nem voltou para assumir a pasta antes de ser 
exonerada. 
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Caríssimos! Para esta 
semana, uma reflexão para 
pensarmos o que realmen-
te estamos fazendo aqui! 
Nós somos realmente mis-
térios ambulantes; nós, 
seres humanos, não exis-
tíamos, viemos do Mistério 
da Trindade que tudo dá 
vida e vamos percorrendo 
os caminhos da existência. 

Somos matéria, coisas 
palpáveis e, ao mesmo tem-
po, em nós, há uma sauda-
de de um não sei onde. Meu 

PAZ E BEM
SOMOS MISTÉRIOS ANDANTES

                VANDERLEI KAWA OFS ALACS

interior me questiona.  Você 
procura ouvir as propostas 
de Cristo Jesus, você consegue 
todos os dias ter contato com 
o mestre lendo seu Evangelho 
de vida. Hoje, nossas vidas 
atravessam planícies suaves, 
muitas vezes desertos, percor-
remos, muitas vezes, campos 
perfumados e atravessamos 
muitos vales com sombras. 
E, assim, caminhando pelas 
estradas da vida, dou-me 
conta que muitas vezes não 
sei amar de verdade. Minhas 

coisas e minha vida ficam in-
completas. No mais íntimo de 
mim mesmo, acolho o amor 
de Deus em Jesus.

Se você se sentir triste e 
amargurado, olhe sempre 
para a Cruz de cristo, olhe 
para o que Ele fez de si con-
torcendo-se de dores na Cruz 
e devemos perceber que a 
graça da sua força e coragem 
vai sempre me reanimar. Que 
seu coração seja tocado pelo 
coração do Senhor Jesus. Per-
ceba que você é humano. O ser 

humano é humano mesmo......
sempre colocamos a culpa 
em tudo quando vemos algo 
errado ou até fazermos algo 
errado. 

Você percebe que aconte-
cem as coisas e, muitas vezes, 
primeiramente culpamos 
Deus, já notaram isso é au-
tomático em nós. Claro que 
também culpamos os outros, 
nunca foi comigo, sempre 
com o outro...é mais fácil 
agir assim, nunca é com nós. 
Acontece uma guerra, pri-

meira coisa que falamos: 
“Oh Deus, por que permites 
isso?”. Lembre que o verda-
deiro Deus é o Deus da paz, 
não da discussão e nem da 
guerra.  Ele não é culpado 
de nada do que fazemos 
ou acontece de errado na 
vida dos outros e na  minha 
própria. Lembre-se que a 
nossa melhor viagem é a 
nossa própria vida. Reflita 
e tenha muita paz e bem 
em seu coração e mente. 
Viva a vida. Paz e bem..

DANIELA VALENGA

A Secretária de Saúde 
de Prudentópolis, em par-
ceria com as Secretarias 
de Agricultura e Meio-
-Ambiente, promovem a 
campanha Julho Verde - 
Produza com Segurança. 
Durante as sextas-feiras 
do mês, a partir das 13h, 
irão ocorrer oficinas em 
diferentes localidades. O 
público-alvo são os pro-
dutores rurais. A partici-
pação é gratuita e não é 
necessário realizar inscri-
ção prévia.

A campanha tem o ob-
jetivo de promover ações 
de educação em saúde à 

 PRODUZA COM SEGURANÇA

Prudentópolis promove campanha 
Julho Verde para produtores rurais
Agricultores podem 
participar 
de formações 
sobre saúde 
no campo

A última edição do Julho Verde aconteceu em 2019, pois ficou parada por dois anos devido a pandemia

“É fundamental cuidarmos da 
saúde de nossos agricultores, 

orientando sobre os cuidados no 
trabalho para preservar e 

promover sua saúde” 
 MARCELO HOHL MAZURECHEN

população com exposição 
a  agrotóxicos em uma 
perspectiva de preven-
ção, promoção à saúde, 
autocuidado individual e 

importância do uso cor-
reto dos EPIs.  Também 

serão tratados temas como 
preservação de nascentes, 
mata ciliar e do Meio Am-
biente em geral. 

Os produtores podem 

participar de oficinas fo-
cadas nesses temas. “Eles 
serão divididos em três 
grupos que irão rodar en-
tre três oficinas, cada uma 
relacionada a uma das Se-
cretarias que participam 
do Julho Verde”, expli-
ca Maria Adriane Krevei, 
uma das organizadoras da 
campanha. O evento con-
tará com lanches, sorteios 
de brindes e distribuição 
de mudas nativas.

Segundo o secretário 
Municipal de Saúde, Mar-
celo Hohl Mazurechen, as 
ações visam melhorar a 
qualidade de vida dos pro-

Programação
 
01/07 - Marcondes e Região (pavilhão da Igreja 

Menino Jesus de Praga).

 08/07 - Paraná e Região (pavilhão da Igreja Ucra-
niana da Linha  Paraná).

 15/07 – Cachoeirinha e Região (pavilhão da Igreja 
Ucraniana de Cachoeirinha).

 22/07 – Perobas e Região (pavilhão da Igreja Ucra-
niana de Perobas).

 29/07 – Jaciaba e Região (pavilhão da Igreja de 
Jaciaba).

dutores. “É fundamental 
cuidarmos da saúde de 
nossos agricultores, orien-
tando sobre os cuidados 
no trabalho para preservar 
e promover sua saúde”, 
destaca.

Essa é a segunda edição 
do Julho Verde organizado 
pela Prefeitura de Pruden-
tópolis. “A primeira vez 
que organizamos foi em 
2019, a campanha abran-
geu várias localidades e 
atingiu um público gran-
de”, lembra Maria.  Por 
dois anos não foi possível 
realizar os encontros por 
conta da Covid-19. “Como 
este ano as coisas estão 
melhores em relação a 
pandemia, retornaremos 
às atividades”, explica a 
organizadora.

Em 2019, entre 100 e 
150 produtores participa-
ram de cada encontro. A 
expectativa da organiza-
ção é que esse número se 
mantenha nesta edição.
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LETICIA H. PABIS

A 8ª edição da Exposição 
Agropecuária Comercial e 
Industrial de Teixeira Soares 
(ExpoTexas) acontece entre 
os dias 14 e 17 de julho, no 
Centro de Eventos Miguel 
Belinoski, e comemora o 
aniversário de 105 anos da 
fundação do município. As 
comemorações já se iniciam 
no dia 13 do próximo mês, 
com o Dia do Agricultor, 
que conta com um café da 
manhã, palestras e a 3ª Olím-
piada Rural.

A Exposição se inicia na 
quinta-feira (14), aniversário 
de Teixeira Soares, e quem 
abre a agenda de shows é a 
dupla sertaneja Guilherme 
e Benuto. A dupla é forma-
da pelos irmãos Guilherme 
Antônio Artioli e Haroldo 
Bevenuto Machado Artioli, 
ambos nascidos em Campi-
nas, São Paulo. Os irmãos têm 
músicas reconhecidas pelo 
Brasil todo, como “3 Batidas” 
e “Pulei na Piscina”.

Na sexta-feira (15), além 

8ª EDIÇÃO

ExpoTexas traz shows nacionais e 
Rodeio Country para Teixeira Soares
As festividades 
acontecem entre os 
dias 14 e 17 de julho

de todas as outras atrações, 
a noite terá o show da dupla 
Fiduma e Jeca. Os dois ami-
gos, Pedro Juliano Cardoso 
(Fiduma) e Marcelo Dadona 
Nunes (Jeca), nasceram no 
mesmo dia 29 de abril de 
1992, em São José do Rio 
Preto, São Paulo, e se conhe-
ceram enquanto cursavam 
agronomia na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), 
estudando na mesma turma, 
república e até frequentando 
o mesmo boteco. A dupla ser-
taneja possui sucessos como 
“Ruim de Mexer” e “Anjo 
Chapadex”.

No sábado (16), a dupla 
sertaneja de irmãos Mariana 
e Mateus animam a noite. 
A carreira musical dos dois 
começou quando o avô perce-
beu que ambos tinham sensi-
bilidade musical, quando os 

viu cantar na igreja em um 
domingo. Os dois são natu-
rais de Londrina, no Paraná, 
e já lançaram músicas que 
fizeram sucesso, como “Peda-
cinho” e “Paredes Pintadas”.

E para encerrar o domin-
go (17) e último dia da Ex-
poTexas, Antony e Gabriel 
fecham com chave de ouro. 
Edico Antônio, o Antony, 
Jhony Cristhian de Oliveira, o 
Gabriel, se tornaram popula-
res depois de fazerem vídeos 
para a internet. Ambos são 
naturais de Joaquim Távora, 
e desde o início da carreira 
lançam músicas como “Agro-
farra” e “A Roça Venceu”.

Além dos shows, a Expo-
Texas de 2022 conta com o 
tradicional Rodeio Country, 
parque de diversões e praça 
de alimentação. A entrada 
de todos os shows é gratuita.
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AMANDA BORGES

A Prefeitura de Mallet, por 
meio da Secretaria de Indús-
tria e Comércio, já ofertou dez 
diferentes cursos de maneira 
gratuita à população. Ainda, 
outros seis já estão previstos 
e deverão iniciar em breve. 
A meta da gestão é formar 
cerca de 800 pessoas até o fi m 
de 2022.

As modalidades de cursos 
são diversas e abrangem to-
dos os tipos de pessoas e áre-
as, sendo eles: atendimento 
ao cliente, vitrinismo, mídias 
sociais, corte e costura, con-
trole fi nanceiro, consultoria 
para empresas, técnico em 
recursos humanos, auxiliar 
em administração, técnico 
em administração e curso de 
churrasqueiro. No total, for-
maram-se mais de 330 novos 

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Mallet busca capacitar 
cerca de 800 pessoas até o fi m do ano
Foram ofertados dez 
diferentes cursos e 
já estão previstos 
outros seis

profi ssionais. Os cursos com 
maior procura foram o de 
atendimento ao cliente, com 
62 pessoas, e corte e costura, 
com 60. 

Nos próximos dias deve-
rão ocorrer outros seis cursos, 
além de um “seminário de 
crédito”, que vai apresentar 

linhas de créditos atrativas 
para as empresas que bus-
cam construir, ampliar ou 
reformar. Com a fi nalização 
dessas atividades, mais 150 
profissionais deverão estar 
capacitados para atuação no 
mercado de trabalho.

A realização só foi possível 

por meio da Sala do Empre-
endedor, coordenada pelo 
Secretário de Indústria e Co-
mércio do município, Jossoel 
Nicolaico, o Léo. Todo o ofício 
foi reconhecido por meio de 
um prêmio, conforme explica 
Léo. “No mês de maio a sala 
do empreendedor de Mallet, 

LETICIA H PABIS E AMANDA BORGES

Na sexta-feira (24), o Jor-
nal Folha de Irati promoveu 
uma palestra com o profes-
sor e apresentador Eugê-
nio Stefanelo, intitulada “O 
agronegócio brasileiro e o 
cenário mundial”. O evento 
reuniu mais de 150 pessoas, 
entre elas produtores rurais.

“É importante que os 
agricultores, os produtores, 
os industriais, saibam qual 
será a perspectiva dos preços 
da soja, milho, trigo, feijão, 
o que vem pela frente, quais 
as melhores oportunidades 
de negócios, quais as possí-
veis lições que eles podem 
tirar de todos esses dados 
que foram fornecidos a eles 
para quepossam tomar as 
melhores decisões econômi-
cas. Isso é muito importante 
para a região”, comenta 
Stefanelo.

A ideia de trazer um es-
pecialista no tema do agro-
negócio para a região surgiu 
com as consequências da 
Guerra na Ucrânia e da pan-
demia. “Eugênio Stefanelo já 
foi secretário de Agricultura 
do Governo do Estado do 
Paraná, é agrônomo, que 
há vinte anos apresenta o 
programa Negócios da Terra 
no SBT, e veio falar com os 

EVENTO

Folha de Irati realiza palestra sobre 
agronegócio com Eugênio Stefanelo
Evento reuniu mais 
de 150 espectadores

junto com a Secretaria de In-
dústria e Comércio, recebeu 
um importante prêmio, a ní-
vel nacional, do Selo Ouro em 
referência ao atendimento ao 
cliente”.

Até o momento, a Sala 
do Empreendedor de Mal-
let realizou mais de 3 mil 
atendimentos e mais de 50 
formalizações de novas em-
presas. Ainda, o município 
se prepara para a 2ª Feira do 
Empreendedor, evento que 
deve movimentar e promover 
ainda mais a economia da 
cidade.

Léo agradece o apoio 
do Prefeito Moacir Alfredo 
Szinvelski e do vice-prefeito 
Francisco José Makoski, bem 
como de outras instituições 
parceiras. “Tudo isso é pos-
sível pelo grande trabalho 
com o prefeito Moacir, vice-
-prefeito Chico, em grande 
parceria com Sebrae, Senai, 
Senac, Acem entre outras 
instituições que contribuem 
para o crescimento, aperfei-
çoamento e capacitação dos 
munícipes”, fi naliza Leo.

agricultores aqui da região 
sobre o que a guerra traria 
de reflexo na agricultura 
brasileira e na agricultura 
paranaense”, disse Nilton 
Cesar Pabis, diretor da Folha 
de Irati.

“E ele fez muito mais 
do que isso, ele trouxe um 
cenário apontando as varia-
ções de preço e os melhores 
números, datas, de como 
comercializar as próximas 
safras, especialmente as de 
soja do próximo ano”, com-
plementou Nilton.

Luciano da Rocha, ge-
rente da CRESOL de Irati, 
comenta a importância de 
destacar o setor agrícola do 

município. “Apesar de a gen-
te estar todo dia no mercado 
financeiro, quando vemos 
uma pessoa tão inteligente 
quanto o Doutor Eugênio, 
abre muito mais o nosso co-
nhecimento e nos dá muito 
mais bagagem e certeza 
deque estamos no caminho 
certo”, fi nalizou.

O representante da Moa-
geira Irati, Marcelo Vosnika, 
falou sobre as expectativas 
para apoiarem um evento 
deste campo. “Para mim su-
perou as expectativas, todos 
os convidados da Moageira 
vieram e nós percebemos 
que, a partir da explicação 
do Eugênio, a mensagem foi 

muito bem compreendida e 
assertiva para com os nossos 
produtores”, disse.

Angelo Antonio Delponte, 
coordenador e professor da 
Campo Real Campus Irati, 
disse da importância desta 
palestra também no campo 
da educação. “Para nós, en-
quanto instituição de ensino, 
é uma honra fazer este estilo 
de eventos, principalmente 
porque a gente quer fomen-
tar para que o fi lho de Irati 
permaneça em Irati, auxi-
liando principalmente no 
desenvolvimento da região. 
Seja no campo, seja na cida-
de, e em outras áreas, saúde, 
educação, administração, 

gestão, como a própria parte 
agrícola. Então a gente está 
aqui para auxiliar no cres-
cimento da região como um 
todo”, falou Delponte.

Marcelo Luis Alves, repre-
sentante da Magparaná Irati, 
comentou sobre a importân-
cia em manter o produtor em 
dia sobre o mercado mun-
dial. “A Magparaná sempre 
se preocupa em manter o 
produtor atualizado sobre o 
mercado atual [...] As infor-
mações apresentadas tanto 
sobre o mercado de hoje em 
dia, como as tendências, 
acabam abrindo novos mer-
cados, novas estruturas, a 
concepção dos produtores 
acaba mudando”, fi nalizou 
Marcelo.

Fernando Augusto Pe-
droso, representante da 
ZEAGRO, finalizou com a 
participação da empresa na 
disseminação do conheci-
mento. “Nossa empresa não 
visa só a área comercial, ela 
visa também a captação de 
informações e levar essas 
informações ao produtor 
rural. Sendo assim, nós in-
centivamos e patrocinamos 
todo e qualquer evento que 
realmente venha a contri-
buir para que o produtor 
tenha acesso a ainda mais 
informações, principalmen-
te sobre o mercado agrícola, 
que é onde ele capta a maior 
parte dos recursos”, explica 
Pedroso.
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O evento contou com a participação de produtores rurais e empresas do ramo do agronegócio

A meta da gestão é formar cerca de 800 pessoas em diversas modalidades de conhecimento
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JAQUELINE LOPES, COM REPORTAGEM 
DE NILTON PABIS 

O dia 29 de junho de 2022 
vai fi car marcado na história 
do Corpo de Bombeiros de 
Irati, com a criação do 10º 
Subgrupamento Indepen-
dente dos Bombeiros de Irati, 
ofi cializado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
A elevação a Subgrupamento 
Independente traz mais auto-
nomia administrativa para a 
gestão local e mais qualidade 
nos serviços prestados nos 21 
municípios do Sul e do Centro-
-Sul do Paraná. 

 “Esse é um investimento 
do Governo do Estado, de 
um bom planejamento que 
foi feito, para essa elevação 
do Corpo de Bombeiros para 

CONQUISTA 

Corpo de Bombeiros de Irati passa a 
ser 10º Subgrupamento Independente
Governador Ratinho 
Junior ofi cializou 
a elevação com a 
assinatura do decreto 
na quarta-feira (29)

Subgrupamento Indepen-
dente, Irati é uma cidade que 
vem crescendo e o Corpo de 
Bombeiros acaba atendendo 
toda uma região importante 
para o nosso estado”, comenta  
governador Ratinho Junior. 

Ele ainda destaca que isso 
foi possível graças ao estudo 
feito pelo Estado, junto com o 
comando do Corpo de Bombei-
ros, e com o avanço, propiciou 
essa tomada de decisão. Além 
disso, esta mudança vem de 

“Este é um investimento do Governo do 
Estado, de um bom planejamento que foi 
feito, para essa elevação do Corpo de Bom-
beiros para Subgrupamento Independente”

GOVERNADOR RATINHO JUNIOR

encontro com a convocação 
de 400 bombeiros do último 
concurso público. “Isso vai 
dar a oportunidade de mais 
musculatura de pessoal para 
vários Corpos de Bombeiros 
espalhados pelo Paraná e, au-
tomaticamente, atender Irati 
e região”, completa Ratinho. 

Até chegar a data de ofi cia-
lização da elevação, houve um 
grande empenho dos bombei-
ros de Irati e também político. 
“Foi um trabalho coletivo do 
Corpo de Bombeiros, Prefei-
tura, prefeitos da Amcespar, 
deputados federais e estadu-
ais, muita gente envolvida. Há 
muitos anos estamos reivindi-
cando esse Subgrupamento 
Independente para fi car uma 
estrutura melhor em termos 
de efetivo, equipamentos, 
veículos, entre outros. Não 

só Irati, mas toda a região da 
Amcespar ganha uma nova 
estrutura”, comenta o prefeito 
de Irati, Jorge Derbli. 

O corpo de bombeiros de 
Irati vai completar 74 anos, 
foi o terceiro criado no Paraná 
e, agora, consegue um marco 
histórico. Uma das pessoas 
destaque nesta conquista é 
a comandante do Corpo de 

Bombeiros, Capitã Carla Spak, 
que esteve à frente e levou a 
demanda. A capitã foi bas-
tante elogiada pelo empenho 
e pelo trabalho que realiza. “A 
gente fi ca emocionada por dar 
continuidade em um trabalho 
começado lá em 2017, e que foi 
sendo trabalhado e construído 
por tantas mãos da nossa re-
gião. É um ganho para todos, 
também de União da Vitória, 
que acaba agregando um 
serviço mais próximo, princi-

palmente no setor dos empre-
sários, no setor produtivo, e no 
futuro uma capitalização dos 
nossos serviços na nossa re-
gião”, observa a comandante.  

UNIÃO PARA A 
CONQUISTA 

Governo do Estado, Cor-
po de Bombeiros, Prefeitura 
e várias outras lideranças 

ajudaram para chegar a esta 
assinatura. A Associação dos 
Municípios do Centro Sul do 
Paraná (Amcespar) esteve 
junto nesta conquista. “Con-
seguimos com um trabalho 
coletivo a instalação da 8ª 
CIPM, e, agora, com esse gover-
no municipalista, e olhando 
para a nossa região, a criação 
do Subgrupamento Indepen-
dente, que vai atender muito 
a nossa região e fortalecer os 
serviços de cuidado”, observa 
o presidente da Amcespar e 
prefeito de Inácio Martins, 
Junior Benato. 

O deputado estadual, Nel-
son Justus, foi um dos articu-
ladores para essa conquista.  
Ele parabeniza o trabalho da 
Capitã Spak, pelo empenho e a 
todos que colaboraram. “Gosto 
de trabalhar desse jeito: vou, 
ouço, vejo, coloco a demanda 
embaixo do braço e tento 
resolver, desta vez, está resol-
vido, Parabéns, Irati”, destaca. 

Hussein Bakri, deputado 
estadual, comenta que “nos 
emociona ver a dedicação e 
o empenho que o Corpo de 
Bombeiros trata a população 
do Paraná. Quero dizer que o 
mínimo que podemos fazer é 
dar esse apoio, onde eu estiver 
podem contar comigo”. 

Hélio de Mello, presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Irati, também esteve junto 
nesta luta. “Em 2017, com o 
prefeito e políticos da região 
solicitamos para que fossemos 
atendidos, e, hoje, posso dizer 
de uma forma brilhante, que 
Irati e a região merecem esse 
atendimento e tratamento 
mais próximo e perto, com 
maior número de efetivo para 
atender melhor a todos”. 

Leandre Dal Ponte, depu-
tada federal, conta que no ano 
passado, a Capitã Spak trouxe 
os indicadores e mostrou para 
o governador a necessidade de 
ser independente. “O gover-
nador, sensível a isso, iniciou 
um trabalho para que a gente 

pudesse dar essa autonomia 
e, hoje, sai a assinatura do 
decreto. Agora, vamos tra-
balhar para ativar as vagas”, 
comenta. 

“É extremamente signi-
ficativo essa elevação. Ga-
nhamos em velocidade, em 
termos de capacidade de aten-
dimento, em organização e 
quem ganha com isso é a po-
pulação”, observa o deputado 
estadual, Artagão Junior. 

O QUE MUDA
Agora, o Corpo de Bom-

beiros do Paraná vai ampliar 
a capacidade de atendimento 
a emergências e o alcance dos 
serviços de prevenção e com-
bate a incêndios e desastres. O 
planejamento organizacional 

possibilitará, a médio e longo 
prazo, o aumento do efetivo 
de bombeiros militares atu-
antes na região e a criação e 
instalação de novos postos de 
atendimento da corporação.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Segurança, 
Wagner Mesquita, o 10º Sub-
grupamento Independente 
vai trazer um aumento no 
efetivo, passar a ser chefi ado 
por um Major, e vai gerar um 
atendimento mais próximo,  
rápido e efi caz para a popula-
ção. “Foi uma decisão fi rme do 
nosso governador que agora 
fi nalizou, inclusive, com am-

pliação das vagas, e ele tem 
investido muito nas forças de 
segurança do Estado”, afi rma 
o secretário. 

Também, com a elevação, 
o Corpo de Bombeiros Inde-
pendente de Irati vai agilizar 
os processos de prevenção, 
aumentar o efetivo, conseguir 
novos equipamentos e viatu-
ras, além do comando ter um 
trabalho mais próximo com os 
bombeiros comunitários para 
melhorar os treinamentos e 
estrutura que eles têm. “O co-
mando do Corpo de bombeiros 
agradece ao governador Rati-
nho Junior. Isso vai facilitar 
muito não somente a região, 
mas Ponta Grossa, que agora 
consegue diminuir o número 
de municípios, melhora para 
os dois, que conseguem ter 
um domínio melhor da sua 
área territorial”, destaca o 
Coronel Vasco, subcoman-
dante do Corpo de Bombeiros 
do Paraná. 

Além disso, o espaço 
contará com uma escola de 
soldados, e está é mais uma 
conquista, pois agora haverá  
formação em Irati, e assim 
os formandos podem ficar 
na região. “Isso fortalecerá 
também os atendimentos”, 
destaca a capitã. 

MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS 

Com a criação do Sub-
grupamento Independen-
te, mais municípios serão 

atendidos, são eles: Irati, 
Fernandes Pinheiro, Inácio 
Martins, Rio Azul, Teixeira 
Soares, Ivaí, Mallet, Imbi-
tuva, Rebouças, São Mateus 
do Sul, Antônio Olinto, São 
João do Triunfo, União da 
Vitória, General Carneiro, 
Bituruna, Cruz Machado, 
Paula Freitas, Paulo Fron-
tin, Porto Vitória, Pruden-
tópolis e Guaramiranga. 
Até então, essas cidades 
eram ligadas ao Grupa-
mento de Ponta Grossa, 
que vai até a divisa com 
São Paulo e atendia 40 mu-
nicípios.
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Oficialização da elavação do Corpo de Bombeiros para Subgrupamento Independente

Governador Ratinho Junior assinou o decreto na quarta-feira (24)

Na foto, Capitã Carla Spak, e governador Ratinho Junior
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ESTHER KREMER E SECOM

Em comemoração aos 
115 anos de Irati, o 32º 
Rodeio Crioulo vai aconte-
cer nos dias 15, 16 e 17 de 
julho no Centro de Tradi-
ções Willy Laars. Este ano, 
a tradicional festa conta-
rá com bailes, invernadas 
artísticas e campeiras e, 
diversos atrativos para 
a população.Compõem a 
patronagem da invernada 
campeira os CTGs XV de 
Julho, Missioneiro, Pou-
sada do Tropeiro, Terra 
dos Pinheirais, Fazenda 
Neumann, Laço Velho, Es-
tância Jacumasso, Picasso 
Velho, Herança de Bravos 
e Esteio da Esperança.

TRADIÇÃO

Bailes do 32º Rodeio Crioulo de Irati 
começam na sexta-feira (15)
Os bailes 
estão programados 
para acontecer 
nas noites 
de 15, 16 e 17 
de julho

Para este ano, os bailes 
estão sendo realizados 
pelo Hospital Santa Casa 
de Irati e, as informações 
sobre a comercialização 
das mesas e  ingressos 
podem ser obtidas pelo 
telefone (42) 99947-6878, 
com o Celso.

PROGRAMAÇÃO 
DOS BAILES DO 32º 

RODEIO 
Todos os bailes serão 

realizados no Centro de 
Eventos no CT, que tam-
bém será inaugurado no 
Rodeio, dando início às 
atividades no local.O Baile 
de Patrão, em comemora-
ção aos 115 anos de Irati, 
será animado por Os Ser-
ranos, na sexta-feira (15), 
às 22h. O grupo é tradicio-
nal do Rio Grande do Sul 
e já fez diversos shows na 
cidade.  Para este baile são 
comercializadas somente 
mesas. 

No sábado (16), o Baile 
de Rodeio será com João 
Luiz Correa & Grupo Cam-
peirismo, às 22h. O tradi-

cionalista fandangueiro 
e  o  g r u p o  a n i m a rã o  a 
noite dos iratienses com 
os grandes clássicos da 
música gaúcha. 

Para finalizar, no do-
mingo (17), o baile será 
com Baitaca, às 19h. O 
cantor gaúcho, dono de 
um dos maiores sucessos 
do Sul do Brasil, “Do Fun-
do da Grota”, será uma 
das grandes atrações dos 
bailes.  A abertura,  em 
todas as noites, será com 
o grupo Marca Fandan-
gueira.

Assim como no último 
rodeio, realizado em 2019, 
não serão disponibiliza-
dos lotes para camping 
durante o  rodeio,  mas 
apenas os espaços para 
os  tradicionalistas.   O 
32º  Rodeio  Crioulo  de 
Integração Irati é uma 
promoção da Prefeitura 
e CTGs locais. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
na Secretaria de Cultura 
e Turismo, pelo telefone 
(42) 3132-6197.

KARINA LUDVICHAK 

A Praça da Igreja Matriz 
de Irati, recebeu no dia 24 
de junho uma muda de ipê-
-amarelo, a ação foi realizada 
pela Afubra, em comemo-
ração aos 20 anos do Proje-
to Bolsa Sementes. E nesta 
quinta-feira (30), foi a vez de 
Imbituva ser contemplada 
com uma nova planta. Estive-
ram presentes nesta segunda 
ocasião, Márcio Guimarães, 
Coordenador Operacional 
do Verde é Vida, o gerente 
das filiais de Imbituva e Irati, 
Lázaro Böck, e o vice-prefeito 
e secretário de Educação, 
Zaqueu Bobato. A muda de 
ipê-amarelo foi plantada 
em frente a filial da Afubra 
no município, na Rua Jacobe 
Brener, em uma praça no 
Centro. 

O Bolsa de Sementes é um 
subprojeto que existe dentro 
do Verde é Vida, e ao longo 
desses 20 anos o programa 
coletou mais de 22 mil qui-

PRESERVAÇÃO

Afrubra planta ipê-amarelo em Irati e 
Imbituva e comemora 20 anos de Projeto 
Durante todos esses 
anos de Projeto, 
estima-se que a 
Afubra tenha recebido, 
aproximadamente, 14 
toneladas de sementes 
viáveis de 181 espécies

los de sementes, através de 
parcerias com escolas muni-
cipais do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. E 
em comemoração ao aniver-
sário do Projeto, a empresa 
plantou uma muda de ipê-
-amarelo em cada município 
que Afubra possui filial, para 
simbolizar a parceria.

Zaqueu diz que o Bolsa 
Sementes é importante para 
a cidade, pois conscientiza 
a população sobre o quão 
importe é manter a preser-
vação e o carinho com o meio 
ambiente. “Não há nada mais 
importante do que estimular 

nossos alunos, para que eles 
cresçam com essa mentali-
dade da educação ambien-
tal”, comentou. 

Desde inícioo programa 
é desenvolvido como um 
projeto de extensão na Uni-
versidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), no Rio Gran-
de do Sul, em parceria com 
Associação de Fumicultores 
do Brasil (Afubra). E segundo 
dados publicados através do 
site oficial da empresa, apro-
ximadamente, 233 escolas 
públicas já se cadastraram 
dentro do Projeto. As semen-
tes são coletadas por alunos 

das escolas cadastradas no 
projeto, esta é uma parceria 
entre a escola, os alunos, os 
pais dos alunos e a Afrubra. 

Márcio diz que existe uma 
grande rotatividade entre 
as escolas que fazem parte 
do projeto, e que os resulta-
dos mais expressivos são da 
região sul do país. “Nós já 
trabalhamos com 89 muni-
cípios, com escolas coletando 
sementes. Mas o número 
pode variar, no ano de 2021, 
mesmo com a pandemia nós 
tivemos uma participação 
de, aproximadamente, 60 
escolas”, conclui Márcio. 

Lázaro que é funcionário 
da empresa a 17 anos, diz que 
a Afubra tem como um dos 
objetivos, a valorização das 
produções sustentáveis, in-
centivando, principalmente 
o pequeno e o médio pro-
dutor. Ele fala, ainda, sobre 
a importância que o projeto 
teve também em seu de-
senvolvimento pessoal. “O 
projeto fez parte da minha 
vida, me auxilio no desenvol-
vimento escolar e profissio-
nal, pois foi dentro do projeto 
Verde é Vida que eu aprendi 
a fala em público”, concluí. 

Segundo levantamentos 
feitos pela UFSM, contabi-
lizando as coletas de todas 
as regiões que o programa 
abrange, durante esses 20 
anos foram coletas 14 tone-
ladas de sementes viáveis 
de 181 espécies. Do total de 
sementes recebidas, mais 
de seis toneladas foram dis-
tribuídas gratuitamente em 
diversos projetos, atendendo 
pelo menos 2536 solicitações. 

O programa possui fina-
lidade educativa, e busca 
preservar e conservar o meio 
ambiente e plantas nativas, 
principalmente, as que estão 
ameaçadas de extinção, por 
isso, eles ensinam como deve 
ser feita a coleta dos frutos 
e sementes, respeitando a 
propagação natural das es-
pécies. 
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Em 20 anos de Projeto Bolsa Sementes a Afubra recebeu, aproximadamente, 14 toneladas de sementes
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O U T D O O R

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

IRATI

Estradas de acesso a Barra Mansa 
e Pirapó serão pavimentadas
Obras já iniciaram 
e vão beneficiar 
várias comunidades 

JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Irati iniciou 
a pavimentação de duas estra-
das rurais de importante liga-
ção no município, a de acesso 
ao Pirapó e da Barra Mansa. Os 
dois locais receberão o asfalto, 
e as obras já iniciaram. O pavi-
mento vai melhorar o escoa-
mento das safras, a qualidade 
de vida dos moradores, levar 
mais segurança e também 
beneficia para a geração de 
empregos. 

Ao todo, serão investidos 
R$ 2,3 milhões nas duas obras. 
São R$ 1.584.735,02 no Pirapó  
para pavimentar um pouco 
mais de 1 km,  e R$ 732.005,18 
na Barra Mansa,  que vai as-
faltar 700 metros. Os recursos 
de R$ 2 milhões são do depu-
tado federal Evandro Roman, 
através do Ministério Da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, com contrapartida da 
Prefeitura. 

Alberto Carlos Neiman, 
morador da localidade do 
Pirapó há 70 anos, conta que 
melhorou bastante a situação 
da comunidade, pois a estrada 
já tinha projetos feitos para 
sair 20 anos atrás, mas só ago-
ra conseguiram a liberação de 
emendas e estão executando 
o asfalto. Uma etapa já foi 
concluída e esta é a terceira 
fase. “A gente não tem nem 
palavra para agradecer por-
que é muito bom, ainda mais 
se sair até o Rio Preto. Várias 
vezes fiquei com o caminhão 
atolado, agora, será um alívio 
para comprar adubo, calcário, 
as coisas necessárias. Isso é 

uma beleza para a comunida-
de”, destaca Neiman. 

O morador ainda comenta 
que melhorou a situação da 
poeira para quem mora na 
estrada principal. “Na época 
de safra passam muitos ca-
minhões e era muito pó, tinha 
que ficar com a casa fechada. 
Hoje não, é um alivio. Não tem 
mais aquela poeira, e o asfalto 
é uma riqueza para uma co-
munidade”, completa. 

Para o deputado Evan-
dro Roman, que destinou as 
emendas, este é um compro-
misso que assumiu com as co-
munidades. “Em toda a nossa 
trajetória percebemos que o 
campo se desenvolve quando 
levamos a ele estrutura. Essa é 
a proposta minha e do prefeito 
Jorge Derbli: de levar a pavi-
mentação ao interior do mu-
nicípio. Sabemos que o asfalto 
traz a tranquilidade para a 

logística da produção. Já mos-
tramos isso na comunidade do 
Pinho de Baixo. Agora, é a vez 
do Pirapó e da Barra Mansa, e 
logo será a estrada do Itapará”, 
afirma o parlamentar.

Ainda, ele complementa 
que o pavimento gera in-
vestimento no interior e no 
turismo, além de garantir 
empregos com um campo 
mais próspero e rentável.  “Em 
quatro anos fizemos a ligação 
da BR-277 ao Pinho de Baixo, 
de mais de 9km. Em parceria 
com o prefeito Jorge Derbli, 
com o presidente da Câmara 
de Irati, Helio de Mello, vamos 
fazer muito mais”, completa 
Roman. 

O prefeito Jorge Derbli 
explica que a obra no Pirapó 
será feita em etapas, assim 
como no Pinho. A primeira foi 
realizada com recurso próprio 
da Prefeitura, cerca de 1,2 km 
já concluídos. Também, há um 
empenho para pavimentar 
mais 500 metros, que estão 
aguardando. A obra em exe-
cução é a terceira fase. “São 
obras em etapas que estamos 
fazendo, porque não conse-
guimos um volume grande 
de dinheiro para completar 
os 7 km que é a nossa meta 
de pavimentação: da PR até o 
Pirapó”, comenta.  

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Irati, Helio de 
Mello, morador do interior do 
município, esteve vistoriando 
a obra do Pirapó. Para ele, as 
pavimentações vão dar mais 

oportunidade aos morado-
res da área rural. “Este é o 
resultado da grande articula-
ção política, do prefeito com 
aqueles parlamentares que 
conseguiram voto no muni-
cípio, e hoje devolvem com as 
obras, através da valorização, 
da qualidade de vida, princi-
palmente do nosso agricultor. 
Vai facilidade o trânsito, me-

Estrada do Pirapó recebe a pavimentação. Emenda para a obra é do deputado federal Evandro Roman 

Estrada de acesso a fábrica de ração do Thoms também será asfaltada
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“Sabemos que o asfalto traz a tranquilidade 
para a logística da produção. Já mostramos 
isso na comunidade do Pinho de Baixo, 
Agora, é a vez do Pirapó e da Barra Mansa e 
logo será a estrada do Itapará que receberá 
a pavimentação”

DEPUTADO FEDERAL EVANDRO ROMAN 

lhorar o transporte dos alunos, 
dos pacientes, vai valorizar e 
fomentar o turismo na área 
rural de Irati, ajudando a de-
senvolver a região”, destaca. 

PIRAPÓ 
No Pirapó, neste momento, 

a construtora Cathio, ganha-
dora da licitação, executa os 
serviços sub-base em maca-
dame, que deve ser concluído 
esta semana.  Inicialmente, foi 
feita a drenagem e terraplana-
gem, assim como a colocação 
de tubulação e bueiros. Em 
60 dias, a previsão é colocar 
o asfalto, e depois fazer a si-
nalização viária. A previsão é 
encerrar a obra até dezembro. 

De acordo com Anderson 
Molinari, engenheiro civil, 
responsável pela obra, houve 

uma paralisação na execução 
dos serviços devido a realo-
cação das cercas de alguns 
moradores, e as chuvas atra-
saram a obra.  Assim como no 
Pinho de Baixo, o asfalto será 
feito com uma base maior, que 
é um padrão dos projetos da 
Prefeitura. “A gente procura 
sempre atender ao projeto 
com relação ao reforço do 
sub-leito e fazer a terraplan-
gem compactada para não ter 
problemas futuros. Tanto no 
Pinho como no Pirapó passam 
muitos caminhões pesados, 
então, a gente cuida muito. A 
drenagem também é impor-
tante e ajuda na conservação e 
durabilidade do asfalto”, disse 
Molinari. 

BARRA MANSA
Assim como no Pirapó, as 

obras devem voltar a acon-
tecer na Barra Mansa, houve 
um problema de ordem ad-
ministrativa, mas o deputado 
Roman já conseguiu a libera-
ção e o recurso virá para dar 
continuidade. A estrada é de 
acesso a fábrica de ração do 
Thoms, que gera muitos em-
pregos diretos e indiretos, e 
abastece a cadeia de suínos da 
região. Devido ao grande fluxo 
de veículos que transitam pela 
via, a Prefeitura escolheu o 

local para receber o asfalto. 
Para os proprietários do 

Grupo Thoms, a pavimenta-
ção do trecho dá mais tran-
quilidade da logística, tanto 
na entrada de matéria-prima 
quanto do produto acabado. 
“Temos uma grande movi-
mentação de caminhões que 
chegam com milho ou, ainda, 
saem fazer a distribuição de 
ração para as granjas que 
produzem suínos. O asfalto 
dá a garantia de sair e chegar, 
independente da situação 
climática, e ainda dá mais se-
gurança operacional a toda a 
cadeia que envolve a fábrica”, 
afirma Oscar Thoms.  “Com 
estrutura logística concluída, 
a empresa pode voltar os olhos 
para ampliações a longo pra-
zo”, completa. 
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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 Irati realizam trabalhos 
sobre tipos de atividades agrícolas
As crianças 
utilizaram o 
jornal como forma 
de fonte para 
enriquecer as 
atividades

ESTHER KREMER

Os alunos da Escola 
Francisco Stroparo, de 
Irati, realizaram diversas 
atividades utilizando o 
material disponível na 
página do Folha Escola e 
também outras matérias 
do jornal impresso. 

A professora Elizabet 
Kortelt montou um plano 
de aula com diversas ati-
vidades para as crianças 
e utilizou a matéria sobre 
as queimadas, da edição 
do dia 20 de maio, para 
trabalhar com os alunos 
a temática e estimular a 
consciência sobre o cuida-
do com o Meio Ambiente. 
Ainda, a professora fez a 
leitura da matéria, uma 
roda de conversa, os alu-
nos realizaram a cruzinha 
disponível na página e 
fizeram leitura de outras 
matérias do jornal para 
as atividades que foram 
propostas. 

As crianças realizaram 
uma roda de convers aon-

de utilizaram uma das 
matérias do jornal e o tema 
foi as atividades agrícolas 
e moradias da área rural. 
Durante a atividade, os 
alunos sentaram no pátio 
da escola e discutiram 
sobre diversas sementes 
apresentadas pela pro-
fessora como o milho e o 
feijão.

Ao fim, as crianças leva-
ram como atividade para 
casa o desafio de fazer 
uma maquete sobre o tema 
trabalhado e discutido.

Segundo a professora, 
a atividade foi concluída 

com os alunos realizando 
o plantio de temperos na 
horta orgânica da escola, 
assunto que também já 
foi trabalhado em edições 
passadas do projeto. 

RELATO DA 
PROFESSORA

ELIZABET KORTELT
Para iniciar, foi apre-

sentada e entregue uma 
cópia do jornal para cada 
aluno e após, falado so-
bre a imprensa, que as 
mesmas notícias e infor-
mações que eles assistem 
na TV são registradas de 
forma impressa.

Trabalhamos a Folha 
Escola com a leitura da 
reportagem, roda de con-
versa e em seguida o caça 
palavras. A partir desta 
reportagem, foi elaborado 
um plano de aulas.

N o  p á t i o  d a  e s c o l a , 
com várias sementes e 
um exemplar de jornal 
para cada aluno, foi feita 
a leitura compartilhada 
da reportagem, conversas 
e trocas de informações 
sobre atividades agrícolas 
e moradias na área rural.

Após, foi passado o tra-
balho para os pais e so-
licitado para auxiliar a 

Acesse o 
QRCode 
para ver 

mais fotos
e vídeos

da atividade
feita pelos alunos

enriquecer as aulas, como 
resposta, recebemos as 
maquetes.

Para fechar o projeto de 
aulas a partir de reporta-
gem, utilizamos as infor-
mações sobre a Festa do 
Agricultor em Guamiran-
ga e plantamos temperos 
verdes na horta orgânica 
da escola, confeccionar 
cartazes com informa-
ções, figuras de atividades 
agrícolas e ainda temos 
famílias trazendo as ma-
quetes.

Professora, se você re-

alizou ou está realizando 
um atividade com seus 
alunos e utiliza o jornal, 
mande o seu relato e fo-
tos para o e-mail jorna-
lismo@folhadeirati.com.
br ou pelo Whatsapp (42) 
98423-2331 e apareça na 
próxima edição do Folha 
Escola juntamente com a 
sua turminha.

Para saber mais sobre 
o tema sustentabilidade 
e cuidados com o Meio 
Ambiente, acesse o site da 
Folha de Irati e entre na 
categoria Folha Escola. A 
sua atitude pode mudar o 
nosso planeta.

Professora Elizabet e a sua turminha enquanto realizavam a roda de conversa na escola

Os alunos utilizaram a página do Folha Escola para leituraCrianças encerraram as atividades na horta orgânica da escola
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JAQUELINE LOPES 

A Prefeitura de Rio Azul 
fez a entrega da segunda re-
messa dos uniformes escola-
res para todos os 1500 alunos 
da rede municipal de ensino. 
Os estudantes receberam 
duas vezes no ano o kit com 
as peças para usarem no res-
tante no ano letivo. A entrega 
aconteceu nesta semana, nas 
escolas do município.  

O kit com os uniformes é 
para todos os estudantes, des-
de as que estão nas creches 
até o EJA (jovens e adultos). E 
contém duas camisetas, short 
saia para as meninas, calção, 
calça, blusa e meias. Esta foi 
uma forma que a Prefeitura 
encontrou para se adaptar ao 
crescimento dos estudantes e 
fazer com que eles tenham o 

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Rio Azul entrega segunda 
remessa dos uniformes escolares
Todos os alunos 
da rede municipal 
receberam o kit com 
as peças

uniforme o ano todo.
“Nós estamos muito feli-

zes em poder fazer a entrega 
dessa segunda remessa dos 
uniformes, no mesmo ano, 
para todas as crianças da rede 
municipal. É um kit completo, 
o mesmo que foi entregue no 

início ano, e pensamos em 
todos os detalhes”, destaca o 
prefeito de Rio Azul, Leandro 
Jasinski.

A equipe da Secretaria de 
Educação do município fez 
a preparação e separou as 
peças para criar o kit. Cada 
caixa tinha um número e foi 
selecionado de acordo com a 
criança.  O prefeito também 
acompanhou a execução dos 
trabalhos. “Esta é uma forma 
de adaptarmos ao tamanho 
das crianças. E todo o inves-

timento em Educação é para 
melhoria no ensino”, comen-
ta a secretária de Educação, 
Adriana Rymsza.

A Prefeitura já preparou 
a licitação para confecção 
dos uniformes para 2023 e, 
segundo  o prefeito Jasinski, 
haverá novidade, mais peças 
vão complementar o kit aos 
alunos. “Cada ano estamos 
melhorando, e estamos feli-
zes em entregar, pela segun-
da vez, os uniformes, com 
a mesma qualidade. Isso é 
um zelo, cuido com o serviço 
público. O que acontece é o 
gasto com o que é necessário, 
e o que vai sobrando vamos 
investindo na educação, nas 
nossas crianças”, finaliza o 
prefeito.

“Ficamos felizes com o que tem acontecido, 
com os avanços em todas as áreas, e na 
educação não é diferente. Estamos cada vez 
melhorando mais”

PREFEITO LEANDRO JASINSKI

Kit completo dos uniformes foi entregue a todas as 1500 crianças da rede municipal

O kit é da mesma qualidade do que foi entregue na primeira remessa 
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AMANDA BORGES

Na manhã de terça-
-feira (28), por volta das 
9h, a Associação Comer-
cial e Empresarial de Irati 
(ACIAI) sediou um evento 
promovido pelo Projeto 
200+. A iniciativa busca 
incentivar o voto cons-
ciente e, por consequência, 
trabalhar no combate à 
corrupção e incompetên-
cia dos representantes 
públicos eleitos. Deltan 
Dallagnol, ex-procurador 
e ex-coordenador da Força 
Tarefa da Lava Jato, con-
duziu o evento.

O movimento,  que é 
apartidário, surgiu pela 
indignação da sociedade 
civil e visa a renovação 
política do Congresso Na-
cional, bem como das As-
sembleias Legislativas Es-
taduais. Assim, objetiva-se 
atingir a meta de eleger 
mais de 200 parlamenta-

RENOVAÇÃO POLÍTICA

Aciai sedia evento do Projeto 200+, 
com a pauta do voto consciente
Deltan Dallagnol, 
procurador e 
coordenador da 
Força Tarefa da 
Lava Jato, conduziu 
a apresentação da 
iniciativa

res atuantes de maneira 
ética e que lutem para 
redução do fundo eleitoral 
partidário. O evento foi 
organizado pela sociedade 
civil, com apoio da ACIAI e 
CACESUL. 

“Se a gente quer a mu-
dança do país, é preciso 
construir de baixo para 
cima. Hoje nós temos um 
estado de corrupção sis-
têmica que a lava a jato 
revelou mas, infelizmen-
te, a gente ainda não vê 
o tratamento adequado 
para esse problema”, afir-
mou Dallagnol. A ideia do 

projeto surge diante da 
problemática, explica o 
ex-procurador. “A questão 
é: como você pode fazer a 
diferença? Como nós, jun-
tos, podemos mudar essa 
realidade?”.

O s  c a n d i d a t o s  q u e 
se identificam com os 
princípios do projeto, de-
vem se inscrever no site: 
www.200mais.com. De 
acordo com o engenheiro e 
pré-candidato a deputado 
estadual, Fábio Oliveira, o 
200+ apenas aceita a par-
ticipação de candidatos 
que prezam pelos pilares: 

preparação política, trans-
parência e fiscalização. 
Quanto às pessoas que 
já concorreram a cargos 
públicos e foram eleitos, 
Fábio explica que eles tam-
bém podem integrar o 

movimento,  desde que 
tenham prezado pela ga-
rantia dos três princípios 
durante toda a sua traje-
tória política. 

“A nossa missão en-
quanto instituição e so-
ciedade civil organizada é 
realmente apoiar esse tipo 
de coisa, nós já estamos 
cansados de ver muita 
coisa ruim nesse país”, 
afirmou Elias Mansur, 
presidente da ACIAI.

Assim como o presiden-
te, Marcielo Mazzochin, 
empresário e integrante da 
diretoria da ACIAI, entende 
que o Projeto 200 + vem de 
encontro com os anseios da 
sociedade. “Ele adota uma 
nova metodologia de fazer 
política para, de fato, en-
tender e buscar as informa-
ções dos nossos candidatos 
e futuros representantes, a 
fim de conseguir um voto 
consciente nas urnas nas 
próximas eleições”, afir-
mou o empresário.

"Hoje nós temos um estado de 
corrupção sistêmica que a lava a 
jato revelou mas, infelizmente, a 
gente ainda não vê o tratamento 
adequado para esse problema"

 FÁBIO OLIVEIRA

A iniciativa busca incentivar o voto consciente e, por consequência, combater a corrupção
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CUIDADOS

Saiba quais são as causas do sangramento
nasal (epistaxe) e a forma de tratamento
Epistaxe é o nome 
dado a qualquer 
tipo de perda de 
sangue pelo nariz

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

(42) 3422-5596

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Existem dois tipos de 
epistaxe, veja a seguir quais 
são eles. O primeiro é o 
anterior (90% casos aproxi-
madamente), ou seja, mais 
próxima da parte externa do 
nariz. Esta região é altamen-
te vascularizada, formando 
um conglomerado de vasos 
sanguíneos (plexo). Muitas 
vezes pequenos traumas 
nesta área desencadeiam 
os sangramentos (manipu-
lação nasal com os dedos ou 
quando se faz muita pressão 
para assoar o nariz).

O segundo é oposterior 
(10% casos aproximada-
mente), ou seja, mais no in-
terior: menos comum, mas 
com efeitos mais graves. 
Costuma ser mais intenso, 
sendo que não raro há elimi-
nação de sangue pela boca, 
mesmo quando o paciente 
se encontra sentado.

COMO ACONTECE O 
SANGRAMENTO?

A epistaxe ocorre quando 
pequenos vasos (veias ou ar-
térias), que passam pela mu-
cosa do nariz se rompem.

QUAIS SÃO AS 
CAUSAS DO 

SANGRAMENTO? 
POR QUE ESTES 

PEQUENOS VASOS 
ROMPEM?

De uma forma geral, os 
vasos se tornam frágeis e 
mais susceptíveis à rutura 

por fatores locais,  que 
podem ser identificados 
ao exame otorrinoloarin-
gológico, ou por fatores 
sistêmicos como listado 
abaixo.

FATORES LOCAIS:
• D e f o r m i d a d e s 

anatômicas; 
• Inalação de produ-

tos químicos;
• I n f l a m a ç ã o  ( s e -

cundária a infecções agu-
das do trato respiratório 
como sinusite crônica, 
rinite alérgica e irritantes 
ambientais); 

• Corpos estranhos; 
• Tumores intrana-

sais; 
• Utilização de me-

dicamentos nasais; 
• Cirurgias prévias;
• Trauma; 
• Clima seco; 
• Ambientes clima-

tizados; 
• Fatores sistêmi-

cos; 
• Uso de alguns me-

dicamentos (aspirina); 
• Intoxicação alcoó-

lica; 
• Alergias;
• Alterações da coa-

gulação do sangue; 
• Problemas cardía-

cos; 
• Tumores do san-

gue (leucemia); 
• Hipertensão arte-

rial; 
• Doenças infeccio-

sas; 
• Má-nutrição (espe-

cialmente anemia); 
• Uso de narcóticos; 
• Doenças vascula-

res.
O QUE FAZER?

Episódios frequentes 
– procure o otorrinolarin-

gologista para descobrir 
a  causa,  esclare cer  as 
dúvidas e iniciar o trata-
mento.

A maioria das vezes 
melhora espontaneamen-
te em alguns minutos. 
Comprima a parte lateral 
do nariz, contra o septo do 
lado afetado por alguns 
minutos, sente-se de for-
ma ereta, não levante e 
nem abaixe a cabeça.

APÓS CESSAR O 
SANGRAMENTO:
• Não force para as-

soar o nariz pois poderá 
provocar novo sangra-
mento;

• N ã o  i n t r o d u z a 
nada nas narinas;

• Não tente limpá-
-las com cotonete, dedo, 
pinças, lenços, papel hi-
giênico;

• Use umidificador 
nasal nos dias secos ou 

toalhas molhadas para 
umidificar o ambiente;

• E v i t e  l e v a n t a r 
peso ou posicionar a ca-
be ça mais  baixa que o 
coração.

QUAL O 
TRATAMENTO?

Bolsas de gelo ajudam 
a diminuir o sangramen-
to.

O  o t o r r i n o l a r i n g o -
logista pode realizar a 
cauterização dos vasos 
sanguíne os afetados e 
c o n t r o l a r  s u a  c i c a t r i -
zação. Algumas vezes é 
necessário realizar um 
tamponamento nasal nas 
m a i s  va r i a d a s  f o r m a s 
(algodão, gaze, esponjas 
ou materiais expansíveis) 
por um período de 24 a 48 
horas. Quando retirados, 
geralmente as feridas já 
estão em fase de cicatri-
zação.

Pacientes com doenças 
da coagulação sanguínea 
ou uso crônico de me-
dicamentos que afetem 
a coagulação (aspirina, 
anticoagulantes orais ou 
injetáveis) devem ter sua 
dosagem adequada ou sus-
pensos momentaneamente.

Pacientes em quimio-
terapia, com leucemia, ou 
pós-radioterapia sofrem 
frequentemente com epis-
taxes e devem procurar o 
especialista.

Sangramentos de maio-
res proporções, mais pro-
longados ou com manuten-
ção do sangramento mesmo 
com tampão, podem ser 
tratados com cirurgia para 
ligadura ou eletrocauteri-
zação destas artérias sob 
anestesia geral.
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Após cessar o sangramento, não force o nariz para soprar, pois pode provocar um novo sangramento
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Fale com seu gerente 
ou acesse sicredi.com.br/investimentos

Por que 
investir 

com a 
gente?

Aqui seu investimento 
rende mais do que dinheiro.

POUPANÇA
FUNDOS DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA 
PREVIDÊNCIA

Pode ser porque reinvestimos recursos na 
sua região, impulsionando a economia local. 
Ou porque somos uma instituição sólida, com 
mais de 115 anos de crescimento.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Consulte disponibilidade com a sua cooperativa.

Seja qual for o seu motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa.

Invista 
com o
Sicredi.

ASSESSORIA 

Na última sexta-feira (24), 
aconteceu a Colação de Grau 
Unicesumar Irati. Na ocasião 
mais de 40 graduandos de 
diversos cursos participaram 
do evento, celebrando a rea-
lização deste grande sonho.

A Colação de Grau, teve 
como objetivo marcar a con-
clusão desta etapa que exigiu 
tanta dedicação dos alunos, 
e contou com a participação 
de acadêmicos dos cursos de 
Administração, Gestão Públi-
ca, Educação Física, Design 
de Moda, Letras, Pedagogia, 
Gastronomia, Matemática, 
Serviço Social, Design de 
Interiores, Segurança do 
Trabalho e Teologia. 

A ocasião marca a con-
quista do tão sonhado diplo-
ma. Este momento já era pla-
nejado pela instituição, que 
por conta da pandemia fi cou 

EDUCAÇÃO 

Colação de Grau presencial Unicesumar 
reúne mais de 40 graduandos em Irati
Mais de 800 pessoas 
estiveram presentes 
prestigiando a 
cerimônia

por dois anos impossibilitada 
de realizar a cerimônia. 

A graduação é o primeiro 
passo para quem quer ser 
um profi ssional de sucesso 
e alcançar objetivos cada 
vez maiores, pois permite 
que o graduado tenha uma 
ampla visão da sua área de 
atuação.O diploma completa 
o perfi l do candidato, trazen-
do diferencial competitivo, 
melhores salários, conheci-
mento e crescimento pessoal 
e profi ssional.

Na ocasião, o aluno Air-
ton Casemiro Cogenievski 
representou seus colegas ao 
homenagear os familiares, 
amigos e colegas, as acadê-
micas Suzimare Taslaine 
Harmatiuk Plepinski, Ana 
Karoline Carneiro e Larissa 
Koriny Ksiosek Pinto da Luz, 
realizaram respectivamente 
o juramento dos forman-
dos perante a sociedade, o 
agradecimento a Deus e o 
agradecimento aos pais, e 
o graduando Lucas Mateus 
Piala realizou a homenagem 
aos professores.

Além disso, todos os 
membros do Conselho Uni-
versitário Unicesumar, que 
compuseram a Mesa Dire-

tiva foram homenageados 
recebendo um presente dos 
graduandos, os quais foram 
representados durante a 
entrega pelos alunos: Sergio 
Correia, Eloize Cristina An-
dres, Janaina Ribeiro, Cleuza 
Franco Fagundes Gonzaga, 
Lucas Mateus Piala, Ana Ka-
roline Carneiro, Wanda Pa-

czkoski e Eduarda Machado.
Em seu discurso, a Dire-

tora de Operações do Grupo 
Saber – Unicesumar, Priscila 
Crovador, enfatizou a missão 
da instituição e a conquista 
dos graduandos.

“Nós do Grupo Saber – 
Unicesumar temos a missão 
de transformar vidas, cola-
borando com o crescimento 
pessoal e profi ssional, e enco-
rajando pessoas a buscarem 
a realização dos seus sonhos. 
E neste evento pudemos ver 
que o nosso propósito está 
sendo cumprido. Muitos fo-
ram os motivos para que vo-
cês iniciassem a graduação, 
mas também muitos foram 
os desafi os. E hoje, além dos 
diplomas, vocês carregam 
algo que ninguém nunca 
poderá tirar de vocês, o co-
nhecimento”, diz Priscila.

Michael Silva, Diretor de 
Inteligência Estratégica do 
Grupo Saber – Unicesumar 
comentou sobre o evento 
e sobre a alegria em poder 

realizá-lo.
 “Após mais de dois anos 

impossibilitados de propor-
cionar este momento, fi nal-
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A Colação de Grau marca a conquista do tão sonhado diploma pelos acadêmicos

“Nós do Grupo Saber – Unicesumar 
temos a missão de transformar vidas, 
colaborando com o crescimento pessoal 
e profi ssional, e encorajando pessoas a 
buscarem a realização dos seus sonhos. 
E neste evento pudemos ver que o nosso 
propósito está sendo cumprido"

PRISCILA CROVADOR

mente pudemos promover a 
Colação de Grau Unicesumar 
Irati, que foi inesquecível. 
Ficamos honrados em poder 
ter feito parte desta jornada. 
Contem sempre com a gente, 
pois nós estamos aqui para 
apoiar vocês a irem tão longe 
quanto possam imaginar.”, 
diz Michael.

UNICESUMAR
 A Unicesumar recebeu 

nota máxima no MEC, IGC 

nota 4 (escala de 1 a 5) 
por dez anos consecuti-
vos, e conta com 80% dos 
professores mestres e 
doutores. A universidade 
está entre os dez maiores 
grupos educacionais bra-
sileiros.

 Na Unicesumar,  os 
alunos têm acesso a ma-
terial didático exclusi-
vo, diploma igual ao do 
presencial, suporte pelo 
ambiente virtual de estu-
dos e presencialmente no 
polo, e uma metodologia 
que se adapta à rotina.

 Além disso, a institui-
ção está constantemente 
buscando formas de co-
laborar com a população 
de Irati e região, seja por 
meio de ações sociais, 
arrecadação de roupas e 
alimentos, ferramentas 
que facilitam o acesso à 
educação de qualidade e 
muito mais.

 GRADUADOS
A colação de grau con-

junta contou com a par-
ticipação dos acadêmi-
cos dos seguintes cursos: 
Administração, Gestão 
Pública, Educação Física, 
Design de Moda, Letras, 
Pedagogia, Gastronomia, 
Matemática, Serviço So-
cial, Design de Interiores, 
Segurança do Trabalho e 
Teologia. 

A graduação é o primeiro passo para uma carreira de sucesso
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Prefeitura Municipal de Rio Azul
AVISO DE EDITAL RETIFICADOR
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra retifi cado o edi-
tal de CONCORRÊNCIA 01/2022, do tipo técnica e preço, com 
data de abertura para o dia 15 de agosto de 2022 (15/08/2022) 
às 08h e 30 minutos, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER O PODER EXECU-
TIVO MUNICIPAL. O edital, seus anexos e demais documentos 
relativos a esta licitação já se encontram disponíveis na internet 
no endereço: http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao/. No caso 
de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelo 
telefone: (42) 3463-1122 pelo e-mail licitacao.rioazul@gmail.com 
e/ou administracao@rioazul.pr.gov.br. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis a partir de 01 de julho de 2022.

Rio Azul, 1 de junho de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 57/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ENTU-
LHOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EDENEY VAVENCHACH - ME
CNPJ.: 14.007.903/0001-09
Embasamento Legal Art. 38, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93
Rio Azul, 21 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  067/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EDENEY VAVENCHACH - ME
CNPJ.: 14.007.903/0001-09
VALOR: R$ 417.588,00 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Qui-
nhentos e Oitenta e Oito Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 21/06/2022 à 
20/06/2023.
ASSINATURA:  21/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)EDENEY VAVENCHCH
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  nº 60/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e CARLOS 
DA SILVA CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no disposto no art. 38, da lei 8.666/93, c/c pelo 
Art. 51  da lei 8.245/91, fi ca aditivado em 12 (doze meses), o 
prazo contido na cláusula quarta do contrato 60/2021.

ASSINATURA: 20/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Carlos Da Silva - Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE CONTRATO nº 07/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e EVER-
TON ALBACH 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$ 
1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) equivalendo a 25 
% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato nº 07/2022.

ASSINATURA: 27/06/2022.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Everton Albach - Representante
EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE 
MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS (EXCETO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
CONTRATADA: JOICE PAULA WOLFF
CNPJ.: 43.993.778/0001-51
CONTRATADA: JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMEN-
TO MEI
CNPJ.: 42.575.880/0001-74
CONTRATADA: MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE 
SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ.: 17.855.864/0001-98
CONTRATADA: SANDRA MADALENA GURSKI MARANGONI 
GOMES DA SILVA - PAPELARIA
CNPJ.: 40.611.505/0001-07
Rio Azul, 10 de maio de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0111/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME
CNPJ.: 28.453.476/0001-05
VALOR: R$ 9.305,70 (Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e 
Setenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
10/05/2022 à 09/05/2023.
ASSINATURA:  10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)INES MIKOSKI DEMBINSKI

Súmulas
ÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

SYC - SYCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA torna 
público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença de Instalação - LI,

com validade de 24/09/2022, para INDUSTRIA DE MADEIRA GUAMIRANGA/
PR. 

 SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SYC - SYCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA torna 
público que irá requerer ao IAT,

a Licença de Operação para INDUSTRIA DE MADEIRA instalada GUAMIRAN-
GA/PR.

Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0112/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: JOICE PAULA WOLFF
CNPJ.: 43.993.778/0001-51
VALOR: R$ 3.650,00 (Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais). 
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
10/05/2022 à 09/05/2023.
ASSINATURA:  10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOICE PAULA WOLFF
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0113/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMEN-
TO MEI
CNPJ.: 42.575.880/0001-74
VALOR: R$ 2.330,85 (Dois Mil, Trezentos e Trinta Reais e Oitenta 
e Cinco Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
10/05/2022 à 09/05/2023.
ASSINATURA:  10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0114/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MULTCOM COMÉRCIO VAREJISTA DE SU-
PRIMENTOS LTDA
CNPJ.: 17.855.864/0001-98
VALOR: R$ 1.126,40 (Um Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e 
Quarenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
10/05/2022 à 09/05/2023.
ASSINATURA:  10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)DIOGO ATTISANO SIQUEIRA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0115/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: RSUL EIRELI EPP
CNPJ.: 14.066.477/0001-84
VALOR: R$ 5.017,00 (Cinco Mil e Dezessete Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
10/05/2022 à 09/05/2023.
ASSINATURA:  10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LEANDRO GEREMIAS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0116/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: SANDRA MADALENA GURSKI MARANGONI 
GOMES DA SILVA - PAPELARIA
CNPJ.: 40.611.505/0001-07
VALOR: R$ 122.171,50 (Cento e Vinte e Dois Mil, Cento e Seten-
ta e Um Reais e Cinquenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
10/05/2022 à 09/05/2023.
ASSINATURA:  10/05/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) SANDRA MADALENA GURSKI MARANGONI GOMES DA 
SILVA Representante

AVISO DE EDITAL RETIFICADOR
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que se encontra RETIFICADO o 
Pregão ELETRÔNICO, nº. 72/2022, do tipo MENOR PREÇO por 
item/lote, com data de abertura para o dia 11 de julho de 2022, 
às 08H30min, cujo objeto é a aquisição de CONJUNTO MÓVEL 
DE BRITAGEM, através da plataforma eletrônica BLL. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede da Pre-
feitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, 
situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 
11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://
www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 29 
de junho de 2022.

Rio Azul, 28 de junho 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. 82/2022, do tipo MENOR PREÇO por item/
lote, com data de abertura para o dia 13 de julho de 2022, às 
13H00min, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
AQUISIÇÃO DE PAVER E PISO TÁTIL, EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL-PR., através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir das 13h do dia 01/07/2022 às 12hr 
59min do dia 13/07/2022, início da fase de lances às 13hrs 30min 
do dia 13/07/2022. 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 
01 de julho de 2022.

Rio Azul, 28 de junho 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. 81/2022, 
do tipo MENOR PREÇO 
por item/lote, com data de 
abertura para o dia 13 de julho 
de 2022, às 08h, cujo objeto 
é o CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A REALIZAÇÃO DE 
CÁLCULOS JUDICIAIS, atra-
vés da plataforma eletrônica 
BLL. O início de acolhimento 
das propostas comerciais 
ocorrerá a partir das 13h do 
dia 01/07/2022 às 07hr 59min 
do dia 13/07/2022, início da 
fase de lances às 08hrs 30min 
do dia 13/07/2022. O Edital e 
demais informações encon-
tram-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 
01 de julho de 2022.

Rio Azul, 28 de junho 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. 83/2022, 
do tipo MENOR PREÇO 
por item/lote, com data de 
abertura para o dia 15 de julho 
de 2022, às 08h, cujo objeto é 
o AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) 
VEÍCULOS UTILITÁRIOS 
ZERO KM, através da platafor-
ma eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propostas co-
merciais ocorrerá a partir das 
13h do dia 01/07/2022 às 07hr 
59min do dia 15/07/2022, iní-
cio da fase de lances às 08hrs 
30min do dia 15/07/2022. O 
Edital e demais informações 
encontram-se disponíveis na 
sede da Prefeitura Municipal 
de Rio Azul-PR, no Departa-
mento 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 
01 de julho de 2022.

Rio Azul, 28 de junho de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
EXTRATO DE PREGÃO 
ELETRONICO Nº 71/2022
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTU-
AL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO 
DE BRINQUEDOS RECRE-
ATIVOS E INFLÁVEIS, E 
LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE 
PIPOCA E DE ALGODÃO 
DOCE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01 
CONTRATADA: EVENTUAL 
LIVE MARKETING DIRETO 
EIRELI
CNPJ.: 04.433.214/0001-02
Embasamento Legal Art.38, 
Inciso VI, da Lei nº 8.666/93
Rio Azul, 30 de junho de 2022.
(a) LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  0185/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO 
EIRELI
CNPJ.: 04.433.214/0001-02
VALOR: R$ 121.275,00 (Cento e Vinte e Um Mil, Duzentos e 
Setenta e Cinco Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: De 
30/06/2022 à 29/06/2023.
ASSINATURA:  30/06/2022
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)Daina Lima De Almeida
Representante
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. 84/2022, do tipo MENOR PREÇO 
por item/lote, com data de abertura para o dia 18 de julho de 
2022, às 08h, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS E 
CONGÊNERES PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS, 
através da plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento 
das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h do dia 
01/07/2022 às 07hr 59min do dia 18/07/2022, início da fase de 
lances às 09hrs 00min do dia 18/07/2022. 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 01 
de julho de 2022.

Rio Azul, 30 de junho de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO E MUDANÇA DE DATA DE ABERTU-
RA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que se encontra retifi cado o 
edital do Pregão ELETRÔNICO, nº. 69/2022, do tipo MENOR 
PREÇO por item/lote, e alterada a data de abertura para o dia 
06 de julho de 2022, às 13hrs, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO 
DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADO, 
PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULA-
RES REMUNERADOS POR ALUNOS REGULARMENTE 
MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EM CURSOS DE 
EDUCAÇÃO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR NOS TERMOS 
DA LEI 11.788/2008, através da plataforma eletrônica BLL. 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 30 de junho de 2022.

Rio Azul, 29 de junho de 2022.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Comercial agrícola Kohatsu ltda CNPJ:
08.596.101/0001-89 torna público que recebeu do IAP, a licença de Operação 

para comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e correti-
vos de solo instalada na Rua: Sete de Setembro, 206. Centro, Irati/PR.

Comercial agrícola Kohatsu ltda CNPJ:
08.596.101/0001-89 torna público que irá requerer ao IAP, a licença de Opera-
ção para comércio atacadista, de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretos de solo, instalada na Rua: Sete de Setembro, 206. Centro, Irati/PR.
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VENDE-SE 2 LOTES URBANOS COM LINDA VISTA DE IRATI/PR NO BAIRRO FLORESTA 
VALOR: R$ 260.000,00 CADA LOTE

Vende-se 2 lotes com mais de 500m2 cada, em agradável terreno arborizado e bela vista para o 
Centro de Irati.  Oportunidade de compra dos dois lotes juntos, totalizando 1.017,75m2 e 30m de frente.

Contém um sobrado residencial em estilo chalé de 60m2, com 2 dormitórios, sala, cozinha e 1 
banheiro, mais uma construção de uso residencial e comercial com ampla varanda, de aproxima-
damente 80m2.

Localizado na Rua Dario Araujo, 77, no Floresta, está a 4 minutos do centro de Irati, em uma rua 
tranquila com todas as ruas de acesso asfaltadas, próximo a panificadora, salão de beleza, barbearia, 
hotel, clubes de campo, em ZR3 que permite o uso residencial ou misto.

ATENÇÃO INVESTIDORES! Existe a possibilidade de construção de condomínio de apartamentos 
ou sobrados geminados até 2 pavimentos.

Contato: Ariela de Araujo – CRECI-PR 35.377 – (42) 99928-2858
www.mundoarq.com.br/imoveis

KARINA LUDVICHAK

No dia 15 de junho, o pre-
feito Marcelo Leite recebeu 
dois novos caminhões ca-
çambas, que foram licitados 
via Pregão Eletrônico, e tive-
ram um investimento total 
de, aproximadamente, R$ 
1.055.700,00. A verba para a 
compra dos novos veículos 
foi viabilizada através do 
deputado estadual Alexan-
dre Curi e deputado fede-
ral Felipe Francischini, em 
contrapartida do município. 
Além dos caminhões, nos 
últimos meses a cidade rece-
beu, também,outros veículos 
para transporte e realização 
de obras. E no dia 23 de junho, 
o Governador Ratinho Junior, 
fez a entrega oficial, em visita 
a Imbituva, dos novos veícu-
los ao Prefeito de Guamiran-
ga, Marcelo Leite. 

CONQUISTA

Governador Ratinho Júnior faz entrega 
de novos veículos para Guamiranga 
As últimas aquisições 
haviam sido 
recebidas no dia 15 de 
junho, mas a entrega 
oficial foi feita na 
quinta-feira (23)

Na ocasião, Marcelo agra-
deceu a Ratinho Júnior pelos 
mais de R$ 18 milhões que o 
Estado destinou para obras 
e compra de equipamentos 
na região. “Eu agradeço em 
nome do município de Gua-
miranga, pelos investimentos 
em pavimentação, compra de 
materiais e mais”, comentou 
o Prefeito. 

O governador agradeceu 
a Marcelo pela parceria, e 
também agradeceu o depu-
ta federal Sandro Alex, que 

segundo ele, faz parte do 
projeto e dos investimentos 
do Governo do Estado. “Esse 
é o nosso compromisso com 
a cidade, de modernizar o 
parque de máquinas, levar 
investimentos para melhorar 
a vida das pessoas. Sabemos 
que a Prefeitura tem uma 
importância no dia a dia da 
cidade, de melhorar a vida 
das pessoas e o Governo do 
Estado entra como parceiro, 
fazendo investimentos, e 
automaticamente fazendo 

com a cidade possa crescer 
e se desenvolver”, comentou 
Ratinho. 

Além dos dois caminhões 
caçamba, foram entregues 
oficialmente, também, dois 
veículos vans novos, um ve-
ículo furgão novo, e duas 
novas ambulâncias. Os no-
vos veículos são destinados 
ao transporte, prestação de 
serviços e melhorias na in-
fraestrutura do município. 
Durante a gestão de Marcelo 
Leite, o município já recebeu 
quatro novos caminhões, um 
adquirido no final de 2021, 
dois no mês de junho e mais 
um que têm previsão de che-
gar nos próximos dias. 

DANIELA VALENGA

A Secretária de Educa-
ção de Fernandes Pinheiro 
premiou as estudantes que 
desenvolveram trabalhos 
destaque dentro do Projeto 
Resgate a Infância. Três cate-
gorias foram premiadas, com 
produções de poesia, conto 
e desenho. As vencedoras da 
fase municipal irão concorrer 
na etapa estadual do projeto.

Idealizado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), o 
Projeto Resgate a Infância tem 
o objetivo de promover ações 
de conscientização e mobiliza-
ção da comunidade escolar e 
da sociedade sobre os direitos 
da criança e do adolescente, 
com foco na erradicação do 

FERNANDES PINHEIRO

Estudantes são premiados em fase 
municipal do Projeto Resgate a Infância
Projeto trabalha os 
direitos das crianças 
e adolescentes com 
os estudantes

trabalho infantil e na proteção 
ao trabalhador adolescente.

Em Fernandes Pinheiro, 
alunos do 4º e 5º anos pude-
ram participar do concurso 
organizado pela prefeitura. 
Foram premiados os melhores 
trabalhos observando as ca-
racterísticas literárias, artísti-
cas e culturais das produções. 

“É importante incentivar 

as atividades textuais e artís-
ticas porque elas desenvolvem 
habilidades e competências 
contempladas na Base Nacio-
nal Comum Curricular e cola-
boram com o desenvolvimen-
to integral do aluno”, explica 
Inês Kuc Kuller, coordenadora 
do projeto.

A Secretária de Educação 
de Fernandes Pinheiro reali-

zou a premiação interna dos 
primeiro e segundo lugares 
em cada uma das escolas 
participantes. “Reconhecer 
os melhores trabalhos é im-
portante para valorizar o com-
prometimento, o esforço e a 
dedicação, além de  incentivar 
e motivar o aprendizado”, 
ressalta Inês.

No dia 24 de junho, as alu-

nas classificadas em primeiro 
lugar geral de cada uma das 
categorias participaram da 
premiação municipal. A es-
tudante Gabriela Lauermann 
Martelli, da Escola Rural Pro-
fessora Genny Schumanske 
Kuller, venceu a categoria 
conto. Isabely Andrade Ferrei-
ra, da mesma escola, foi a ven-
cedora da categoria poesia. E 
a estudante da Escola Rural 
Municipal Presidente Costa e 
Silva, Laura Tribek, venceu a 
categoria desenho.

“A dedicação dos educa-
dores envolvidos nas ações 
de preservação à violação 
dos direitos de crianças e 
adolescentes também foram 
reconhecidos e divulgados 
durante a premiação”, relata o 
secretário de Educação, Sérgio 
Gomes. 

O resultado dos trabalhos 
inscritos e avaliados na eta-
pa estadual do Projeto serão 
divulgados em 26 de agosto 
deste ano.

Vencedoras de cada uma das três categorias da etapa municipal foram premiadas em 24 de junho
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Governador do Estado faz entrega oficial de novos veículos para prefeito Marcelo Leite

Durante a gestão de Marcelo, este é o quarto caminhão adquirido
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Suelen Lima
GENTE

Ana Caroline Gorte – 19 anos 
- Voz do Texas

Em clima de festa 
junina!!!

A caipirinha Meli-
na sorriu e fez pose 

para registrar seus 7 
meses. O tema esco-
lhido para os papais 

Edilson e Gabriele 
guardarem de lem-
brança da pequena 

foi “festa junina”. 
Registro da fotógrafa 

Amanda Bozza.

Matteo significa “presente de Deus” e 
certamente você é um grande presente na 
vida dos papais Eduardo e Deise Bataglin.

Seja bem-vindo!!!

B-Day da
 Kamila!!!

A belissíma Kami-
la Kasperovicius 
comemorou na 

quarta-feira (29) a 
chegada de mais 
um aniversário, 

são mais 365 no-
vas oportunida-

des para ser feliz 
e realizar seus 
sonhos, muita 

paz e 
saúde. Feliz vida!

No dia 1º de julho 
será feita a escolha do 
Rei e da Rainha da 8ª 
edição da ExpoTexas 

que acontece nos dias 
14, 15, 16 e 17 de julho. 
Confira os candidatos 

a este titúlo.
Parabéns a todos os 

participantes!

Pável Reymond 
curtiu junto da 
namorada, Vick 
Nobres, um final 
de semana na Virá 
Charme Resort. Ele, 
que já contracenou 
junto do irmão, 
Cauã Reymond, 
escolheu o Resort 
para relaxar e cur-
tir a natureza.
Registro da 
fotógrafa Deise 
Bataglin.

Thalyta Farago – 19 anos - Re-
novar Material de ConstruçãoAna Caroline de Oliveira – 20 

anos – Agropecuária Belinoski

Jhonatan Fogaça – 19 anos -
Agropecuária Belinoski 

Ana Leticia de Jesus – 17 anos 
- Loja Digy Sat

Luis Henrique de Jesus – 19 
anos – Digy Sat

Brenda Mulhestedt – 18 anos  
- Agromeg

Carina Kovalski – 22 anos - 
Voz do Texas

Giovanni Henrique Bilibiu – 
24 anos - Texas Bull

Leticia Chiczta – 16 anos – 
Loja Mabel e Smak Sabores

Sabrina Eduarda – 23 anos – 
Voz do Texas

Leticia Fernanda Follmann – 
18 anos - Luar Móveis e Eletro

Taís Krucoski – 21 anos – 
Marcia Papelaria

Kamylly Bilibiu Bogo – 17 
anos – Texas Bull

Emilly Kokoginski Bitencourt – 
16 anos  -Funerária Vida e Luz

Emerson Dambroski – 23 anos 
- Luar Móveis e Eletro

Elthyelles Bogo – 18 anos 
- A Voz do Texas

Deize Lutke – 23 anos -
 Dimas Barbearia


