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Ivaiporã

Campus do IFPR receberá investimentos
Nos próximos dias começam as obras de construção do bloco didático e de
laboratórios no Campus
do Instituto Federal do
Paraná (IFPR) em Ivaiporã. Na terça-feira, dia 28
de fevereiro, foi realizada
uma reunião no IFPR com
representantes da reitoria estadual, instituição,
comissão de implantação
do IFPR em Ivaiporã e da
Construtora Consvale.
O objetivo foi assinar a
ordem de serviço da obra
e dar orientações sobre
a construção que deve
ter início esta semana.

O investimento será de
aproximadamente R$1,3
milhão, que contemplará
a edificação de 6 salas de
aula em dois pavimentos,
totalmente acessíveis a
portadores de necessidades especiais, banheiros
e dois laboratórios multidisciplinares, cuja base
será o curso de Eletrotécnica. O diferencial é que
a obra será construída em
alvenaria estrutural e tem
prazo para conclusão das
obras de 180 dias. Neste tipo de construção, os
blocos recebem uniformemente o peso da estrutura

Reunião marca assinatura da ordem de serviço

ao longo da fundação ao
invés da construção convencional, em que as vigas e pilares em recebem
o peso da estrutura.

Campanha da Fraternidade é lançada
em Ivaiporã pelo bispo Dom Celso

Dom Celso Marchiori (centro) lança oficialmente a Campanha da Fraternidade em Ivaiporã

O bispo da diocese de
Apucarana, Dom Celso
Antônio Marchiori, participou do lançamento
oficial da Campanha da
Fraternidade 2012, na
terça-feira, dia 28 de fevereiro, que tem como
tema: “Fraternidade e
Saúde Pública”.
O lançamento aconteceu
na Câmara de Vereadores de Ivaiporã e contou
com a presença dos párocos Romano Gnesoto (Paróquia Santíssima Mãe
de Deus), Antonio Voltareli (Paróquia Bom Jesus)
e Oscar Ruiz (Paróquia
Espírito Santo). Também
marcaram presença o
prefeito Cyro Fernandes
Corrêa Júnior; presidente
da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido
Montanheri; secretário
de Saúde, Sandro Chotti;
médico Orlando Sanchez;

e o representante da 22ª
Regional de Saúde de
Ivaiporã, José Roberto
Fiorin.
O lema da Campanha da
Fraternidade é “que a
saúde se difunda sobre
a terra” e irá promover a
reflexão sobre a qualidade dos serviços de saúde
pública no Brasil.
Segundo
Dom
Celso
Marchiori, a decisão da
CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) para escolher o tema
vem do clamor da população que sofre nas filas de
hospitais e postos de saúde e não conta com serviços públicos adequados.
O tema será divulgado
durante o período da
Quaresma e a ideia é expandir o debate durante
o ano. “Queremos refletir
a respeito do tema dentro
dos grupos de vivência e

contar com a participação dos profissionais da
saúde e com as pessoas
que trabalham diretamente com a população”,
disse o bispo.
A intenção da Igreja Católica é levar as pessoas a refletir sobre tema,
buscar uma vida mais
saudável e fazer com que
as autoridades responsáveis pela saúde pública
possam oferecer serviços
melhores. “Com o debate, teremos várias frentes
de trabalho e esperamos
que o povo tenha liberdade de cobrar das autoridades as melhorias
necessárias”, defendeu o
bispo de Apucarana.
Esta é a primeira vez, nos
últimos anos, que o bispo
da diocese vem a Ivaiporã para o lançamento
oficial da Campanha da
Fraternidade.

O bloco didático será
construído na antiga pista de julgamento do Parque de Exposições.
O pró-reitor do IFPR,

Gilmar José Ferreira dos
Santos, acompanhou a
assinatura da ordem de
serviço e disse que o investimento irá proporcionar aos alunos um ambiente mais adequado e,
com os laboratórios instalados, o nível do ensino
será melhor.
Santos explica que o
IFPR está em fase de expansão e são necessários
investimentos em vários
campi do Paraná. Segundo ele, até o meio do ano
deverá entrar também
em licitação a construção
do bloco administrativo.

Ele elogiou a estrutura
doada pela Prefeitura
de Ivaiporã e aproveitou
para visitar as instalações
do Parque de Exposições,
como, por exemplo, o antigo recinto de leilões,
que está sendo transformado em auditório e recebeu autorização para
passar por uma grande
reforma. “A estrutura é
muito boa e bonita! Por
isso, queremos que seja
preservada para que possa haver uma interação
entre o Campus do IFPR
e a comunidade”, ressaltou.

Vereador comemora aquisição
de calcário
O vereador da Câmara
de Ivaiporã, Jaffer Guilherme Saganski Ferreira (PSDB), comemora a
aquisição de calcário, no
valor de R$70 mil, que
irá beneficiar 100 produtores da agricultura
familiar do município de
Ivaiporã e do distrito do
Jacutinga.
O pedido foi protocolado pelo vereador, em
setembro de 2011, na
Secretaria de Estado da
Agricultura, tendo sido
liberado, em fevereiro,
pelo responsável pela
pasta, Norberto Anacleto

Ortigara.
Conforme Jaffer Ferreira, a solicitação foi feita
no âmbito do Projeto de
Apoio ao Manejo e Fertilidade dos Solos.
“Fiquei sabendo que o
Governo do Estado iria
investir nos municípios,
por meio do Projeto de
Apoio ao Manejo e Fertilidade dos Solos, oferecendo R$70 mil para
a compra de calcário, e
como Ivaiporã não tem
secretário municipal de
Agricultura, decidi protocolar o documento,
inicialmente, no gabine-

Jaffer Ferreira agradece ao
Governo do Estado
pela aquisição

te do deputado estadual
Nelson Justus e, em seguida, na Secretaria de
Estado da Agricultura”.

Avenida Fumio Makita

Barro na pista coloca
condutores em risco

Barro e lama retirados da Avenida Fumio Makita

As fortes chuvas que caíram no domingo, dia 26, e
na segunda, dia 27 de fevereiro, levaram uma grande
quantidade de terra a escorrer de um barranco e a
invadir a pista de rolamento da Avenida Fumio Makita, nas proximidades do de-

pósito da Ivaigás, no acesso
secundário de Ivaiporã.
Segundo moradores que
residem próximos ao local,
após fortes chuvas, é comum escorrer barro e lama
no meio da pista, que a deixa extremamente escorregadia. Vários motociclistas

perderam o equilíbrio e caíram com a pista completamente enlameada.
Na segunda-feira, dia 27,
funcionários e maquinários
da Prefeitura de Ivaiporã
estiveram no local e retiraram a lama que inundava o
asfalto.

