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RELIGIOSIDADE
Feriado de 
Corpus Christi 
será celebrado 
sem tapetes 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Prefeituras 
notificam  
servidores 
irregulares 

Cidades 06

RIO AZUL 
Município 
inicia projeto de 
melhorias nas 
estradas rurais 

Cidades 09

Cidades 07

REBOUÇAS À PR-364
Governo assina 
decreto de 
estadualização 
de estrada 

Cidades 05

Infelizmente, na quinta-feira (04), tivemos a confirmação da 
primeira morte por Covid-19, de um paciente da 4ª Regional de 
Saúde, um homem de 49 anos, de Fernandes Pinheiro, que estava 
internado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 
em Ponta Grossa, que é o hospital de referência para tratamentos 
de casos graves da doença na região. Até o momento, os municípios 
têm mais de 50 casos confirmados, e com a realização dos testes 
rápidos este número tende a aumentar. 

Cidades  08

LUTO

Região 
registra 

primeiro 
óbito por 

Covid-19

RESTAURAÇÃO
Teixeira Soares 
reforma prédio 
antigo e destina 
à Câmara
Cidades 11

Cidades 06Cidades 06

ASSISTÊNCIA
Famílias recebem
cestas básicas
e auxílio em
Rebouças 

Cidades 09 Cidades 05 Cidades 13

HOSPITAL
Prudentópolis
ganha novos
leitos para
Covid-19

CONCURSOS
Estão abertas 
as inscrições 
para o Irati
em Imagens

RIO AZUL
Campo de areia
será construído 
na Vila
Gembaroski

COVID-19
População em 
geral pode se 
cadastrar para 
receber vacina
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Cinco novas ambulâncias vão 
reforçar SAMU na região de Irati

Nesta semana, aconteceu em Curitiba, por 
meio do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, 
a entrega de cinco ambulâncias de suporte básico 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) para 4ª Regional de Saúde de Irati. Os ve-
ículos fi carão em cinco municípios e vão atender 
toda a região. 

Cidades  08 e 09
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Mais ambulâncias, mais vidas salvas

Nesta semana, a região de Irati re-
cebeu uma boa notícia para os atendi-
mentos de urgência e emergência. Cinco 
ambulâncias de suporte básico foram 
entregues para ampliação da cobertura 
do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) na 4ª Regional de Saúde 
de Irati.

No início do ano passado, Irati recebeu 
uma ambulância de suporte avançado, 
que já atua no município e salva vidas. A 
discussão sobre a implantação do SAMU 
foi bastante discutida entre prefeitos, 
governantes e população, foram cerca de 
10 anos de analisando as possibilidades e 
custos para a implantação do serviço. Até 
que chegou o primeiro veículo, e agora os 
outros cincos. 

As ambulâncias vão ficar em Irati, Im-
bituva, Inácio Martins, Rio Azul e Teixeira 
Soares, mas vão atender toda a região da 
4ª Regional de Saúde. Por enquanto, as 
ambulâncias serão reguladas pelo Con-
sórcio Intermunicipal Samu Campos Ge-
rais (CIMSAMU). Mas já tem políticos que 
se comprometeram em buscar a habilita-
ção em Brasília, para diminuir os custos. 

O SAMU é o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, que atende os casos de 
urgência e emergência, financiado pelo 
Governo Federal, Estadual e Municipais, 

por isso é necessário a habilitação, e 
tem a finalidade de melhorar o aten-
dimento à população. Foi criado em 
2003 e faz parte da Política Nacional 
de Urgências e Emergências.

O serviço SAMU 192 é responsável 
pela regulação de todos os atendi-
mentos de urgência via telefone, pelos 
atendimentos móveis que dispensam 
as viaturas e pelas transferências de 
pacientes aos hospitais. Por isso, salva 
muitas vidas todos os dias. 

Além das seis ambulâncias que te-
rão na região, o SAMU do Paraná tam-
bém tem o helicóptero, que já faz ser-
viços no Centro-Sul. Com o serviço de 
urgência e emergência mais próximo, 
mais vidas serão salvas, o transporte 
de pacientes será mais fácil e rápido, 
os profissionais estarão prontos para 
atender as ocorrências. 

Agora, para a região, falta a contra-
tação de profissionais. Sabemos que a 
situação não é fácil, e que está escasso, 
que a pandemia exige que eles estejam 
em outros lugares, mas com certeza 
teremos trabalhadores responsáveis e 
preocupados com a vida do próximo. A 
região será bem atendida com o SAMU 
e muitas vidas serão salvas com mais 
este atendimento. 

Os direitos do paciente na saúde
O trabalho do médico é uma prestação de serviços como 

qualquer outra. Todavia, por tratar da saúde e consequente-
mente da vida, além de estar sob o regramento do Código de 
Defesa do Consumidor, o serviço médico também é regido 
por outras legislações específicas, como o Código de Ética 
Médica e normativas da Anvisa e Ministério da Saúde.

A prestação de serviços médicos é de meio, o que signi-
fica dizer que na prestação de serviços serão utilizadas as 
melhores técnicas e recursos para o tratamento de doença 
ou mal porque passe o paciente. Existem exceções, como a 
cirurgia plástica, que pode ser considerada uma obrigação 
de resultado. Isso porque o profissional médico se com-
promete a realizar um tratamento, geralmente cirúrgico e 
estético, que chegue a um resultado negociado previamente 
com o paciente.

Se ocorrerem problemas na prestação de serviço, será 
avaliado se o médico agiu com negligência, imprudência 
ou imperícia. A partir disso, será apurada a reparação, de 
natureza cível, uma punição administrativa perante o órgão 
de classe e, dependendo do caso, uma punição criminal, após 
uma análise detalhada do que ocorreu. 

Desse modo, para se antever a possíveis problemas e 
terem consciência do que deve ou não ser feito na relação 
médico-paciente, esses últimos precisam conhecer seus 
direitos além da legislação cível, administrativa e criminal 
que leva a reparação ou punição. Por isso, é necessário o 
conhecimento do Código de Ética Médica, principalmente 
a parte que trata da relação paciente, familiares e médicos. 

 Segundo o Código de Ética Médica, 
é vedado ao médico:

Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representan-
te legal de decidir livremente sobre a execução de práticas 
diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente 
risco de morte. O paciente tem o direito de escolha do 
tratamento a ser aplicado, inclusive de não ser tratado. O 
médico terá que decidir, quando não for possível ao paciente 
expressar o seu desejo. 

Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico 
e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, 
em favor do paciente. 

Deixar de atender paciente que procure seus cuidados 
profissionais em casos de urgência ou emergência, quando 
não haja outro médico ou serviço médico em condições 
de fazê-lo. O médico é obrigado a atender aqueles que ne-
cessitem de tratamento de emergência, independente da 
situação do paciente. 

Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prog-
nóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando 
a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, 
nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. 
O médico é obrigado a informar o tratamento, os riscos, as 
perspectivas de tratamento e os prováveis resultados. 

Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, 
complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, 
consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos. 

Abandonar o paciente sob seus cuidados. Um médico 
jamais pode abandonar um paciente sob seus cuidados. 
Após assumir o tratamento, o médico é responsável pela 
sua manutenção. 

Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem 
exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou 
emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nessas circunstâncias, fazê-lo imediatamente após 
cessar o impedimento.

Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cui-
dados profissionais. 

Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião 
solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. 

Aproveitar-se de situações decorrentes da relação 
médico paciente para obter vantagem física, emocional, 
financeira ou de qualquer outra natureza. 

Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou 
de seu representante legal.

Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente 
sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo 
sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada 
método.

A relação médico paciente deve ser imbuída de confiança 
e respeito. O conhecimento de seus direitos  por parte dos 
pacientes irá trazer uma evolução na relação, bem como o 
médico também saberá seus limites e obrigações. Qualquer 
desvio de seus deveres leva à responsabilização. Portanto, é 
essencial que, para manter um bom relacionamento, am-
bas as partes estejam cientes de seus deveres, bem como 
direitos. 
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As mortes por Co-

vid atingiram nomes 
alarmantes na região 
Amcespar

SAMU
O deputado Beto Preto realizou a entrega de cinco ambulâncias “Bravo” para equipar 

o SAMU nos municípios da nossa região. Esse foi um trabalho de mais de 10 anos, que 
agora, com a chegada destas viaturas, se fi naliza. O papel do Governo do Estado, através 
do secretário Beto Preto, foi fundamental para que a implantação do SAMU ocorresse. 
Agora, basta a contratação dos profi ssionais, que é a parte fi nal do projeto. Participaram da 
solenidade, junto com Beto Preto, os prefeitos onde as viaturas estarão ancoradas: Junior 
Benato, Jorge Derbli, Leandro Jasinski, Lula Thomaz e Celso Kubaski, e também o chefe 
da 4ª Regional de Saúde, Walter Trevisan. Ainda, o líder do governo na ALEP, deputado 
Hussein Bakri, e representante do deputado Artagão estiveram no evento. 

Tripartite
A deputada Leandre Dal 

Ponte anunciou esta se-
mana que irá buscar em 
Brasília a agilidade no cre-
denciamento do SAMU – 
Amcespar. A deputada ex-
plica que o custo do Samu 
é tripartite (Município, Es-
tado, União). Enquanto não 
houver o credenciamento 
quem banca o custo, são 
os municípios e o estado. 
Leandre ainda busca a cor-
reção dos valores por parte 
da União. 

URGÊNCIA
Três municípios da re-

gião Sudeste estão com 
trâmites para implantar 
a pulseira como forma de 
identifi car os contamina-
dos com a Covid, e, com 
isso, ampliar o distancia-
mento social exigido. Em 
Rio Azul e Inácio Martins, 
os projetos já foram apro-
vados. Rio Azul ainda na 
semana passada. Inácio 
Martins nesta semana. As 
Câmaras aceleraram os 
processos para ter mais agi-
lidade na aprovação da Lei. 
Em Irati, o projeto deverá 
ir para leitura na próxima 
sessão (8). Esperamos que 
aqui também seja dado ve-
locidade na votação. Se na 
semana que passou tivesse 
sessão, o processo estaria 
adiantado. 

UTI
O prefeito de Prudentópolis, Osnei Stadler (DEM), come-

mora o resultado de um trabalho árduo junto ao governo 
Ratinho Junior. O secretário Beto Preto e o presidente da 
ALEP, Ademar Traiano, anunciaram para Prudentópolis 
a criação de 10 leitos de UTI e a criação de 20 leitos para 
enfermaria Covid no município. Os investimentos serão 
realizados na Santa Casa de Prudentópolis. Até o momento, 
o município não possuía nenhum leito credenciado pelo 
governo. “O deputado Traiano foi um grande intercessor 
para que o governo atendesse o município”.

Internado
Embora passe bem, o 

prefeito de Guamiranga, 
Marcos Chiaradia, continua 
internado no Hospital Bom 
Jesus, em Ponta Grossa. 
Chiaradia foi contaminado 
pela Covid-19 e foi interna-
do no dia 25 de maio. 

Mais vacinas
A vacinação no país não 

está contentando os estados. 
Esse descontentamento é 
percebido na fala das auto-
ridades. Até mesmo o secre-
tário Beto Preto afi rma que o 
estado tem maior capacidade 
de vacinação, mas para isso 
precisa que o Ministério da 
Saúde amplie o envio de 
vacinas para o Paraná. Ba-
seada nestas informações, a 
deputada Leandre solicitou 
ao ministro Queiroga que 
mais doses de vacinas sejam 
enviadas ao Paraná. 

Maior 
Transmissão

Segundo a deputada, o 
Paraná tem a maior taxa 
de transmissão do Brasil, 
superando a média nacio-
nal. Estatísticas apontam 
que a cada 100 paranaenses 
contaminados transmitem 
a doença para 114 pesso-
as. Enquanto no Brasil a 
cada 100 brasileiros con-
taminados transmitem o 
vírus para 103 pessoas. A 
deputada ainda solicitou 
ampliação de recursos para 
os municípios. 

Candidatos
A s  m o v i m e n t a ç õ e s 

estão acontecendo e o 
quadro político da nossa 
região está como água 
em poço de rio: mansa 
por cima, mas agitada 
por baixo. Aqui, em nos-
sa região, poucos nomes 
se efetivam como can-
didatos ao legislativo. 
Acredita-se que a família 
Lucas deve ter um nome 
em destaque e o vereador 
Ronaldão anuncia o seu 
nome, mas sem efetivida-
de. Mesmo em outras ci-
dades de nossa região não 
tem movimentação com 
consistência para colocar 
algum nome em disputa, 
com chances reais. 

Efeito manada
O efeito manada das 

últimas eleições ajudou 
a eleger políticos que ne-
nhum resultado trouxe-
ram para nossa região. 
Na onda do mom e n t o 
pegaram votos de im-
pulso, mas sem trabalho 
nenhum. Os deputados 
tradicionais ainda são os 
que têm representado a 
região de forma constan-
te, trazendo recursos e 
obras. Entre estes, temos 
Artagão Junior, Hussein 
Bakri e Alexandre Curi. 
Outros que tiveram vo-
tações em nossa região 
não mostraram para que 
vieram. Antes de votar 
é importante refletir ou 
verificar o trabalho rea-
lizado. Para o 

Congresso
Para disputar o congresso 

ainda há muitas defi nições. 
Na nossa região, Leandre Dal 
Ponte (atualmente no PV), 
e Sandro Alex (PSD) têm ex-
pressões mais signifi cativas. 
Aliel Machado (PSB) é outro 
nome que vem dos Campos 
Gerais e toma espaço na re-
gião. Ainda, comenta-se o 
nome do novato no pleito de 
Aldo Bona (PSD), que atual-
mente é Superintende da 
SETI. Mente em expansão, 
foi diretor do Campus da 
Unicentro em Irati e depois 
reitor da instituição. Nome 
que pode crescer. Marcio Nu-
nes, que é deputado federal e 
tinha planos de buscar uma 
cadeira na Câmara Federal, 
mudou os planos e volta para 
a Alep.   

Bolsonaro no Patriotas
Outro deputado que fez muito pela região, mas 

teve pouco voto foi Evandro Roman. Ainda tem obras 
sendo executadas como a do Asfalto do Pinho. Roman, 
que é presidente do Patriotas, não aparece na região, 
portanto, não se percebe sua expectativa por aqui. Mas 
em contrapartida Roman afirma que o presidente Jair 
Bolsonaro deverá se filiar ao partido nos próximos dias. 
Em sua postagem, fala de três semanas. Esta semana, 
o senador polêmico, Flavio Bolsonaro, filiou-se a sigla. 
Isso mostra credibilidade no movimento. Isso pode 
dar-lhe crédito para o próximo pleito. 

Correção
A doação de 100 mudas 

para o Eco Park de Inácio 
Martins está sendo realiza-
da pela empresa Dallegrave 
Florestal S/A. Esta doação já 
acontece em comemoração 
aos 100 anos da empresa, 
que será comemorada em 
2023. Em nota anterior, a 
informação foi dada que a 
doação teria sido por Marcos 
Dallegrave, sócio da empresa. 
Fica a correção.
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ANTONINA FILUS PANKA, 
exemplo de fé e amor ao próximo
Nascida em 
02/04/1920, em 
Irati/PR, de pais 
poloneses, Sr. 
Luis Filus e Sra. 
Catarina Filipaki, 
estabelecidos na 
Serra dos Nogueiras

JOÃO LUIZ PANKA E ARLETE CHAMI 
PANKA

Desde muito cedo, aos 13 
anos de idade, após terminar o 
curso primário, a menina An-
tonia, assim chamada por seus 
familiares e amigos, foi estudar  
em Curitiba,  no Colégio Abran-
ches, para ingressar no Curso 
Normal e preparar-se para ser 
freira, que era o desejo de sua 
mãe. Mas a vontade de Deus lhe 
reservara algo bem diferente. 
Formada a primeira profes-
sora normalista, filha de Irati, 
Antonina Filus Panka recebeu 
em 31/01/1941, das mãos do 
Secretário de Educação, o Título 
de Nomeação, expedido pelo 
Interventor Federal do Estado 
do Paraná, para reger uma das 
classes do grupo escolar de Irati, 
hoje Escola Estadual Duque 
de Caxias. Iniciava-se aí um 
grandioso trabalho, em que a 
professorinha se sobressaia por 
sua capacidade, dinamismo, 
espírito de liderança e vontade 

de a todos ajudar.
 Por muitas vezes foi home-

nageada pelas autoridades mu-
nicipais e, se a princípio seus 
pais se frustraram por ela não 

ter seguido a vocação religiosa, 
mais tarde tornou-se motivo de 
orgulho para a família.

 Em janeiro de 1942, casou-
-se com Adão Panka, de cuja 
união nasceram cinco filhos: 
João Luiz, Maria Helena, Sônia 
Maria, José Augusto e Rosani 
Maria. O casal fixou residência 
na localidade de Monjolo, onde 
Antonina continuou com seu 
trabalho de professora dedica-
da, ao mesmo tempo em que 
preparava seus alunos para a 
primeira Comunhão e Crisma. 
Logo tornou-se conhecida e 
muito estimada na comuni-
dade por sua vontade de tra-
balhar, bondade e capacidade 
imensa de servir o próximo, 
onde, juntamente com seu 
esposo, atendia não só o que 
era relacionado à Escola, mas 
de outras necessidades dos 
moradores.

Gostaria de abrir um 
parêntese,para fazer uma re-
ferência a Seu Adão, assim 
sirvo-me de registro em ofício 
recebido pela família, expedido 
pela Câmara Municipal de Irati, 
em 30/04/1986, por ocasião de 
seu falecimento: “Adão Panka 
prestou significativos serviços 
à educação, auxiliando Dona 
Antonina, durante muitos anos 
e, pacientemente, ao colocar 

seu veículo a serviço do aprimo-
ramento escolar, numa época 
em que não havia estrutura ao 
desempenho dos profissionais 
e inspetores de ensino. Prestou 
ajuda à fundação de dezenas de 
Associações de Pais e Mestres 
no interior do município. Levou 
centenas de professores às es-
colas para realização de exames 
finais. Exerceu mandato de 
Vereador, de 1963 a 1969, co-
locou sempre os interesses do 
Município acima de quaisquer 
outros interesses”.

Após alguns anos, Dona An-
tonina mudou-se com a família 
para Irati e foi na Escola Tancre-
do Martins que deu continui-
dade ao exercício de seu car-
go, foi  nomeada em seguida, 
Inspetora Auxiliar de Ensino 
da 23ª Inspetoria Regional de 
Ensino; trabalhou com todas as 
Escolas Estaduais e Municipais 
de Irati,desenvolvendo ativida-
des de acompanhamento  às  
escolas da cidade e do interior, 
numa labuta incansável e re-
levante, que muito contribuiu 
para o engrandecimento da 
educação de nosso município.

Dona Antonia foi muito 
mais que Inspetora. Pioneira, 
envolvia alunas da Escola Nor-
mal em suas ações junto às es-
colas do interior, possibilitando 
estágio, o que garantia às jovens 
normalistas o contato com a 
realidade rural. As professoras 
tinham, não só orientação pe-
dagógica, mas também o apoio, 
a ajuda da amiga em todos os 
momentos.

Participou ativamente na 
criação de escolas, dentre elas, 

Escola Isolada Serra da Ca-
choeira e, numa homenagem 
a essa professora, a Escola da 
Vila Nova, de Irati, situada à 
Rua Tenente João Sebastião 
de Oliveira, s/n,denomina-se 
Escola Municipal Antonina 
Filus Panka. Do convívio com 
a comunidade da Serra dos 
Nogueiras, parentes e incontá-
veis amigos nasceu a ideia da 
instituição de um local de lazer 
e, assim, surgiu o Clube Pérola 
da Serra, em terreno doado por 
sua família, conforme era da 
vontade de seu pai Luiz Filus, 
já falecido nessa época. 

Quantas pessoas hospedou, 
quantas amparou é difícil con-
tabilizar, em quantas festas de 
Igreja ajudou, quantas aulas 
de catequese ministrou, mas 
na matemática do amor ao 
próximo, Dona Antonina foi 
catedrática do bem viver, calca-
do, sem dúvida nenhuma, pela 
força da fé, espírito de oração e 
amor a Deus.

Aposentou-se em 1969 
quando recebeu do secretário 
de Educação do Estado do Pa-
raná manifestação de agrade-
cimento pela “capacidade de 
trabalho e louvável espírito de 
colaboração “.

Todos que conheceram a 
Professora Antonina lembram-
-na com muita admiração e 
carinho e jamais irão esquecê-
-la porque o seu desempenho 
no trabalho e o espírito hu-
manitário marcante em sua 
personalidade, deixaram sinais 
indeléveis, escrevendo com 
letras de ouro uma página da 
história de Irati.

Conclusão Curso Normal - 1940

Dona Antonina e Seu Adão em 1984

A família de Dona Antonina - Natal 2018A
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Copel investe R$ 34,6 milhões em projetos 
inovadores de armazenamento de energia
Companhia 
também vai renovar 
todo o sistema de 
geração de energia 
da Ilha das Cobras, 
área remanescente 
de Mata Atlântica 
na Baía de 
Paranaguá

SECOM

A V i g i l â n -
c i a  E p i -
d e m i o -
l ó g i c a 
i n f o r m a 
q u e ,  a 

partir desta quinta-feira 
(03), está disponível, no 
site oficial da Prefeitura 
d e  I ra t i ,  o  f o r m u l á r i o 
para cadastramento de 
t o d a  a  p o p u l a ç ã o  c o m 
18 anos  ou mais ,  para 
o recebimento da vaci-
n a  c o n t r a  a  C ov i d - 1 9 . 

AEN

A Copel vai 
i n v e s t i r 
R $  3 4 , 6 
m i l h õ e s 
e m  q u a -
tro proje-

tos de Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) na área 
de armazenamento de 
energia elétrica no Para-
ná. Os programas fazem 
parte de um rol de ações 
da companhia aprova-
dos em chamada pública 
estratégica da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) para arranjos 
técnicos e comerciais para 
a inserção de sistemas 
de armazenamento de 
energia no setor elétrico 
brasileiro.

A ordem de serviço para 
o início das intervenções 
foi assinada na quarta-fei-
ra (02), no Palácio Iguaçu, 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, 
pelo diretor-presidente 
da Copel, Daniel Pimentel 
Slaviero, e pelo diretor da 
Aneel, Sandoval de Araújo 

Feitosa Neto.
“Essa parceria entre 

a Copel e Aneel permite 
ao Paraná ser um grande 
laboratório de novas tec-
nologias para a geração 
de energia, com investi-
mento em inovação e sus-
tentabilidade em pontos 
importantes do Estado. 
São mais de R$ 30 milhões 
que vão resultar em uma 
energia limpa, confiável e 
também na modernização 
da nossa Copel”, afirmou 
Ratinho Junior.

A Copel foi a empresa 
que mais aprovou projetos 
na Chamada nº 021/2016 
da Aneel,  que no total 

selecionou 23 propostas 
contemplando diversas 
tecnologias de armaze-
namento de energia. “É 
a combinação da geração 
fotovoltaica com o arma-
zenamento de energia. 
São projetos estratégicos 
que reforçam o protago-
nismo da Copel na inova-
ção e desenvolvimento do 
setor elétrico estadual e 
também do Brasil”, disse 
o diretor-presidente da 
companhia, Daniel Pimen-
tel Slaviero.

“Estamos vivendo uma 
verdadeira mudança de fi-
losofia na área energética, 
com a descentralização da 

geração de energia exigin-
do cada vez mais tecno-
logias de infraestrutura, 
especialmente na área de 
armazenamento. Por isso 
é significativo que a Copel 
esteja à frente de pesqui-
sas nesse setor”, acres-
centou o superintendente 
de Smart Grid e Projetos 
Especiais da Copel, Julio 
Omori.

INOVAÇÃO 
Todos os quatro proje-

tos usarão sistemas de ba-
terias de última geração, 
fornecidos pela empresa 
catarinense WEG. Um de-
les, que será implantando 
no município de Ipiranga, 

nos Campos Gerais, irá 
testar um sistema de bate-
rias de fluxo, algo inédito 
no País.

“É um sistema bastante 
recente no setor elétrico 
mundial e tem as premis-
sas de ser eficiente, ter 
longo ciclo de vida e não 
emitir poluentes”, expli-
cou o engenheiro eletri-
cista e responsável pela 
implementação dos pro-
jetos de armazenamento 
na Copel, Rodrigo Braun 
dos Santos.

A escolha de Ipiranga 
para os testes se deve ao 
fato de a cidade ter 100% 
de cobertura com medi-
dores inteligentes que au-
tomatizam a medição do 
consumo. Isso possibilita 
o mapeamento detalhado 
de todos os impactos da 
inserção desta tecnologia, 
além da sua convivência 
com sistemas de recon-
figuração de rede (self 
healing) – tudo interligado 
por sistemas de informa-
ção e telecomunicações.

“Poderemos fazer tes-
tes como, por exemplo, 
implementar uma mi-
crorrede em um circuito 
elétrico inteiro do municí-
pio, o qual será abastecido 
apenas pelos sistemas de 
baterias e possibilitará a 
realização de manuten-
ções impactando mini-
mamente o fornecimento 
de energia aos consumi-
dores, com a vantagem de 
termos todos os dados em 
tempo real”, destacou o 
engenheiro.

IRATI

População em geral deve se cadastrar 
para receber vacina contra a Covid-19
Podem realizar o 
cadastramento toda 
a população com 18 
anos ou mais

Basta entrar em www.
irati.pr.gov.br, clicar no 
banner “Tudo sobre CO-
VI D - 1 9  -  CADAS T R O S ” 
e  p r e e n c h e r  o s  d a d o s . 
       De acordo com a Se-
cretaria de Saúde, ainda 
não há previsão para o 
r e c e b i m e n t o  d o s  p r i -
meiros lotes destinados 
a toda a população, por-
tanto o cadastro será dis-
ponibilizado no intuito 

de planejar e organizar 
a  l o g í s t i c a  d e  va c i n a -
ç ã o ,  a s s i m  q u e  e s t e j a 
disponível.  A proposta 
é disponibilizar a vaci-
na, de forma escalona-
da, forma faixa etária. 
     A Saúde lembra que, 
como se trata de um nú-
mero muito elevado de 
pessoas para fazer o ca-
dastro,  podem ocorrer 
instabilidades no site.

Ordem de serviço para o início das intervenções foi assinada na quarta-feira (02), no Palácio Iguaçu
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JAQUELINE LOPES 

A S e c r e t a -
ria de Es-
porte, Re-
creação e 
C u l t u r a 
d e  R i o 

Azul iniciou nesta semana 
a construção do campo de 
areia na Vila Gembaroski, 
que vai proporcionar um 
local com mais esporte e 
lazer para os moradores 
da localidade e de comu-
nidades vizinhas, assim 
que retornar as atividades 
esportivas no município. 

A ideia surgiu de um 
pedido feito pela vereado-
ra Rita Boni ao secretário 
da pasta, Fábio Souza, o 
qual passou e foi aceito 
pelo prefeito Leandro Ja-
sinski. O objetivo é levar 

RIO AZUL 

Vila Gembaroski ganha Campo de Areia
Área de lazer 
será utilizada 
pelas crianças da 
comunidade e das 
localidades vizinhas

um espaço para que as 
crianças possam brincar 
ou praticar alguma ativi-
dade principalmente nes-
te período de pandemia, 
mas que tenha controle 
e não gere aglomeração. 

O  c a m p o  va i  m e d i r 
15x25 metros quadrados.  
Será feito o alicerce de 
tijolo, colocada a areia, e 
a trave, que também terá 
a rede. Posteriormente, 
será inserida a tela. O pro-

jeto também contempla a 
plantação de árvore em 
que ficará um ambiente 
mais limpo com sombra 
para que a comunidade 
possa aproveitar. A Pre-
feitura fará a manuten-
ção do local. 

A obra será feita com 
recurso mínimo, e a mão 
de obra será da Prefeitura, 
com ajuda do Secretário, o 
chefe do departamento de 
esporte, Miguel de Deus, 

e alguns outros funcio-
nários da administração.  
Para a construção, será 
utilizado o maquinário 
como a patrola e pá carre-
gadeira. Neste momento, 
os serviços iniciais são 
de limpeza do terreno. 
“Iniciamos na terça-feira, 
espero que em duas se-
manas já concluímos este 
projeto”, disse Souza. 

Para o secretário, a Vila 
Gembaroski precisava de 

um local de lazer, que vai 
ajudar muito na qualida-
de de vida dos moradores. 
“É importante a prática 
esportiva, além de trazer 
uma vida mais saudável, 
também ocupa as crian-
ças durante a pandemia, 
já  que estão sem aula, 
ocupa o lazer delas. Para a 
comunidade em si vai ser 
bom porque as crianças 
vão se ocupar mais, pode-
rão praticar esporte e isso 
colabora porque a gente 
terá cidadãos mais ativos 
na Vila e na sociedade”, 
destaca Fábio. 

As atividades esporti-
vas continuam paralisa-
das em Rio Azul e o toque 
de recolher permanece 
das 18h às 05h, mas assim 
que retorne as crianças 
poderão utilizar o novo 
campo. “Muito em breve 
voltem os esporte já te-
mos projetos para a Vila e 
outras comunidades vizi-
nhas para que as crianças 
possam aproveitar o espa-
ço”, conclui o secretário 
Fábio. 

Obras do campo de areia iniciaram nesta semana. A previsão é que seja concluída em duas
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REDAÇÃO

Na quarta-feira (2), o se-
cretário Estadual de Saúde, 
Beto Preto, e o presidente 
da ALEP, Ademar Traiano, 
anunciaram a criação de lei-
tos no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia, de Prudentó-
polis. Serão criados 20 para 
a Enfermaria, num primeiro 
momento, e 10 leitos de UTI, 
em seguida. 

“Nós estamos traba-
lhando para autorizar, nos 
próximos dias, o funciona-
mento desses leitos. Essa 
ação vem para ajudar no 
enfrentamento e combate 
da Covid-19. Essa é a nossa 
orientação, recebida do go-
vernador Ratinho Junior, de 
que todos os esforços possam 
ser colocados à disposição”, 
afirma o secretário Beto 
Preto.

ENFERMARIA

Beto Preto anuncia 20 leitos 
para Covid em Prudentópolis
Secretário de Saúde 
também pretende 
trazer 10 leitos de UTI

Prefeito Osnei Stadler 
agradeceu ao secretário Beto 
Preto, ao deputado Triano e 
ao governador Ratinho pelos 
leitos. Segundo o prefeito há 
mais de dois meses eles tra-
balham nesse projeto. "Com 
a pandemia, aumentou ain-
da mais a nossa necessidade 
de leitos e a gente não tinha 
esse convênio com o Gover-

no do Estado, em questão de 
leitos para a Covid-19. Para 
isso, tivemos o respaldo do 
deputado Traiano, que junto 
com Beto Preto, garantiram 
esses 20 leitos de Enfermaria 
e também continua o traba-
lho para conseguirmos os 
leitos de UTI". 

“Fico muito feliz com esse 
anúncio. O sonho da nossa 

comunidade, juntamente 
com o prefeito Osnei, é o 
município ter uma estru-
tura muito forte. Por isso, 
precisamos desse apoio do 
Governo, portanto, esses lei-
tos de enfermaria que serão 
disponibilizados imediata-
mente já vão servir para que 
tenhamos a UTI na sequên-
cia”, comentou Traiano. 

REUNIÃO
Na sexta-feira (28), o prefei-

to Osnei Stadler realizou uma 
reunião com a equipe técnica 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, e com representantes 
da 5ª Regional de Saúde de 
Guarapuava. O objetivo foi ava-
liar a situação da infraestrutu-
ra hospitalar do município. 

Na oportunidade, Osnei 
ouviu ainda a posição de pro-
fi ssionais de saúde sobre testa-
gem rápida e os medicamentos 
a serem utilizados pelos sus-
peitos de Covid-19. Também 
foram registradas sugestões 
e traçadas etapas de expansão 
dos leitos, que vem subsidiar a 
busca por mais equipamentos 
junto ao Governo do Estado.

Atualmente, em Pruden-
tópolis, 4218 pessoas já foram 
contaminadas pela Covid-19, 
destas 3545 já se recuperaram. 
Outras 137 aguardam o resul-
tado do teste, enquanto 587 es-
tão em isolamento domiciliar. 
Em apenas um dia, 55 pessoas 
positivaram para a doença. O 
município registrou 86 óbitos 
durante a pandemia. 

Beto Preto e Traiano anunciam novos leitos para tratamento da Covid-19 em Prudentópolis
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REDAÇÃO

Na quarta-feira (1º), 
a Associação de Amigos 
do Hospital de Teixeira 
Soares recebeu mais um 
respirador para ajudar 
no combate a Covid-19. O 
aparelho veio por meio de 
pedido feito pelo prefeito 
Lula Thomaz ao gabinete 
do Secretário de Saúde do 
Estado, Beto Preto. 

Para o secretário de 
Saúde de Teixeira Soa-
res, Amauri Klossowski, 
agora que o município 
foi contemplado com o 
equipamento, mais vidas 
serão salvas no Hospital. 

“ E s s e  e q u i p a m e n -
to vai compor a sala de 
emergências, essa sala 
é composta por vários 
equipamentos de urgên-

PANDEMIA

Hospital de Teixeira Soares 
recebe novo respirador
O equipamento 
ajudará no 
tratamento de 
paciente com 
Covid-19

cia e emergência. Vamos 
poder estabilizar um pa-
ciente por horas ou dias 
até uma possível trans-
ferência. Além disso, o 

equipamento vai dar uma 
segurança para a comu-
nidade. Agora o hospital 
conta com dois respira-
dores.” afirma Amauri.

Até a quinta-feira (2), 
o Hospital possuía um 
paciente, de 39 anos, in-
ternado na Enfermaria. 

S e g u n d o  a  K á t i a 

Amanda Domingos, en-
fermeira no Hospital, os 
casos aumentaram muito 
no município, com mui-
tas confirmações em um 
único dia. “Chegamos a 
ter paciente intubado, 
pacientes que ficaram 
dias na central de leitos, 
precisando de uma UTI, 
mas geralmente, a gen-
te conseguia de última 
hora uma transferência. 
E agora com esse outro 
respirador, aumenta a 
qualidade do nosso aten-
dimento. Isso é bom para 
a própria população, as-
sim como em um dia o 
paciente pode estar bem, 
no outro ele pode preci-
sar ser intubado” conta.

Até o momento,  se-
gundo o último boletim 
divulgado pela Prefeitura 
de Teixeira Soares, o mu-
nicípio chega a 601 casos 
confirmados,  com 515 
recuperados. Também, 
75 pessoas estão com o 
vírus ativo e 47 aguardam 
resultado do exame. Tei-
xeira Soares registra 11 
óbitos pela doença.

AEN

O G o v e r n o 
do Estado 
s e p a r o u 
1 3 7 . 3 5 3 
d o s e s 
( m a i s 

10% da reserva técnica) 
da 22ª pauta de distri-
buição de vacinas contra 
a Covid-19 do Ministério 
da Saúde, para dar início 
à imunização da popula-
ção em geral. O protocolo 
estabelecido pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
(Sesa) determina que a 
aplicação seja escalona-
da de forma sucessiva e 
decrescente,  iniciando 
na faixa etária de 59 e 58 
anos. As doses serão en-
caminhadas ainda nesta 
semana para as 22 Regio-

COVID-19

Paraná separa 137 mil doses de     
vacina para população em geral
Protocolo 
estabelecido pela 
Secretaria de 
Estado da Saúde 
(Sesa) determina 
que a aplicação 
seja escalonada de 
forma sucessiva e 
decrescente

nais de Saúde do Paraná.
Além disso, o Estado 

vai  come çar a  vacinar 
t a m b é m  n o va s  s u b d i -
visões dentro do grupo 
prioritário estabelecido 
pelo Plano Nacional de 
I m u n i z a ç ã o  ( P N I ) .  S e -
rão encaminhados aos 
municípios doses para 

comunidades ribeirinhas 
(10.000), trabalhadores 
d o  s i s t e m a  p r i s i o n a l 
(4.109), população priva-
da de liberdade (61.465) 
e trabalhadores da assis-
tência social (10.000). A 
nova estratificação foi 
d e f i n i d a  e m  c o n s e n s o 
com o Conselho de Se-

cretarias Municipais de 
Saúde do Paraná (Cose-
ms-PR).

Os imunizantes  que 
permitirão ampliar  as 
f a i xa s  d e  p r o t e ç ã o  d a 
p o p u l a ç ã o  s ã o  d a  C o -
vishield,  desenvolvido 
em parceria pela Fiocruz/
AstraZeneca/Oxford. A 

remessa com 360.250 do-
ses chegou ao Paraná na 
manhã desta quarta-feira 
(2) e servirá também para 
dar continuidade ao pro-
cesso  de  vacinação de 
pessoas com comorbida-
des e deficiência perma-
nente grave;  forças de 
segurança e salvamento; 
e trabalhadores da educa-
ção do ensino básico.

A 22ª pauta do Minis-
tério da Saúde será com-
pletada na quinta-feira 
(03) com a chegada em 
Curitiba, de 37.440 va-
cinas da Comirnaty, da 
parceria Pfizer/BioNte-
ch, totalizando 397.690 
doses. Quantitativo que 
será usado para proteger 
pessoas com comorbida-
des e deficiência perma-
nente grave, além de tra-
balhadores do transporte 
aéreo.

“Conversamos com o 
Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do 
Paraná, órgão que envol-
ve os 399 municípios, e 
decidimos juntos liberar 
a vacinação para ocorrer 
além dos grupos prioritá-
rios, se estendendo para 
as faixas etárias de 59 e 
58 anos, e assim por dian-
te”, afirmou o secretário 
de Estado da Saúde, Beto 
Preto.

Doses serão encaminhadas ainda nesta semana para as 22 Regionais de Saúde do Paraná
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REDAÇÃO E ASSESSORIA

O Governo do Estado entre-
gou, na terça-feira (1º), cinco 
ambulâncias de suporte básico 
para ampliação da cobertura 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) na 
4ª Regional de Saúde de Irati, 
região Centro-Sul do Paraná. 
Os veículos somam R$ 850 mil 
em investimentos – R$ 170 mil 
cada.

“Essas ambulâncias irão 
compor o atendimento regio-

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Governo entrega ambulâncias para ampliar 
atendimento do SAMU na região de Irati
Os cinco veículos 
foram entregues 
a Irati, Imbituva, 
Inácio Martins, 
Rio Azul e Teixeira 
Soares

“Teremos uma 
ambulância à nossa 
disposição, que não é só 
de Inácio mas de toda a 
região”.

JUNIOR BENATO

nalizado, que é a proposta do 
governador Ratinho Junior 
junto com os municípios, co-
locando o SAMU para rodar 
em todo o Estado. Esse aten-
dimento é fundamental, é um 
hospital sobre rodas”, afirmou 
o secretário de Estado da Saú-
de, Beto Preto.

“Temos trabalhado incan-
savelmente junto ao secretário 
Beto Preto para estruturar 
cada vez mais a saúde no Pa-
raná dentro dessa estratégia 
de atendimento. Isso evita a ro-
maria de vans e ambulâncias 
transportando pacientes para 
centros maiores e, sobretudo, 
assegura velocidade nos aten-
dimentos. E todos nós sabemos 
que minutos fazem a diferença 
para salvar vidas”, afirmou 
Hussein Bakri.

Os veículos foram entre-
gues a Irati, Imbituva, Inácio 
Martins, Rio Azul e Teixeira 

 “Conseguimos implan-
tar o SAMU em nosso 
município e, agora, 
para nossa felicidade, 
essas ambulâncias irão 
reforçar o transporte de 
emergência” .

JORGE DERBLI
Soares. As ambulâncias serão 
reguladas pelo Consórcio In-
termunicipal SAMU Campos 
Gerais (CIMSAMU). Ao todo, 
28 cidades da abrangência de 
três Regionais de Saúde (3ª, 
4ª e 21ª) serão atendidas, área 
onde moram mais de 1 milhão 
de paranaenses.

O município de Irati já pos-
suía uma ambulância chama-
da Unidade de Suporte Avan-
çado (USA), e agora recebeu 
outra que é uma Unidade de 
Suporte Básico (USB). O veículo 
de Suporte Avançado que fica 
no município, também atende 
a outras cidades.

Por enquanto, as ambulân-
cias serão reguladas pelo Con-
sórcio Intermunicipal Samu 
Campos Gerais (CIMSAMU). 
No entanto, a deputada Le-
andre já se comprometeu em 
buscar a habilitação do SAMU 
AMCESPAR (Associação dos 
Municípios Centro do Sul do 
Paraná), em Brasília. 

De acordo com a deputada 
Leandre, o custeio dos servi-
ços do SAMU é feito de forma 
tripartite. Com a presença de 
municípios, Estado, e Governo 
Federal. “Até que não haja a 
habilitação, o serviço é ban-
cado pelos municípios e pelo 
Estado. Por isso, já estamos 
trabalhando em Brasília pela 

habilitação do SAMU AMCES-
PAR, para que o serviço possa 
receber recursos também do 

“ Nós temos uma 
responsabilidade maior 
ainda, de estar organi-
zando a base onde vai 
ser instalado o SAMU”.

LEANDRO JASINSKI

Governo Federal”, observou. 
“O SAMU é, inclusive, pré-

-requisito para alguns progra-
mas do Ministério da Saúde. 
Então, nós apoiamos sempre 
a estruturação do SAMU. Es-
tamos na luta há muitos anos. 
Parabéns a Irati e região pela 
conquista”, reforçou a depu-
tada paranaense.

O QUE É
O SAMU é o Serviço de 

Atendimento Móvel de Ur-
gência, que atende os casos 
de urgência e emergência, 
financiado pelo Governo Fe-
deral, Estadual e Municipais, 
com a finalidade de melhorar o 
atendimento à população. Foi 

criado em 2003 e faz parte da 
Política Nacional de Urgências 
e Emergências.

O serviço SAMU 192 é res-
ponsável pela regulação de 
todos os atendimentos de 
urgência via telefone, pelos 
atendimentos móveis que 
dispensam as viaturas e pelas 
transferências de pacientes 
aos hospitais.

CONQUISTA PARA 
REGIÃO

O prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, comentou a importân-
cia da parceria entre Estado 
e municípios. “Conseguimos 
implantar o SAMU em nosso 
município e, agora, para nossa 
felicidade, essas ambulâncias 
irão reforçar o transporte de 
emergência. Essa ajuda do 
Governo do Estado tem salvado 
muitas vidas em toda a região, 
ainda mais neste momento de 
enfrentamento à Covid-19”, 
disse.

O prefeito de Inácio Mar-
tins também esteve presente 

“O Governo do Estado 
provou a capacidade, 
honestidade e acima 
de tudo responsabi-
lidade com todos os 
paranaenses”.

LULA THOMAZ

no evento. Para ele “o muni-
cípio de Inácio Martins rece-
bendo a ambulância do SAMU, 
é muito significativo, pela 
topografia que e a distância 
que temos da sede, que é Irati. 
Então, é importante porque 
teremos uma ambulância à 
nossa disposição, que não é só 
de Inácio,mas de toda a região.  
É muito mais segurança para 
pessoas que sofrem de algu-
ma doença, numa situação de 
risco emergencial ou algum 
acidente que aconteça de qual-
quer natureza, seja de trânsito, 
de trabalho ou na região rural”.

Leandro Jasinski, prefeito 
de Rio Azul, também comen-
tou na oportunidade.“A base 
da nossa região vai ser Rio 
Azul, que vai atender Rebouças 
e Mallet. Então nós temos uma 

“As cinco ambulâncias 
completam o trabalho 
de atendimento nas 
bases, que, com certeza, 
fará diferença no aten-
dimento à população".  

CLEONICE SCHUCK

responsabilidade maior ainda, 
de estar organizando a base 
onde vai ser instalado o SAMU. 
Por isso, já estamos nesse pro-
cesso para que o quanto antes 
fique pronto esse espaço, que 
estará localizado no antigo 
posto de saúde. Estamos ade-
quando e preparando o prédio 
conforme o projeto”.

Já o prefeito de Teixeira 
Soares, Lula Thomaz diz que “é 
uma satisfação muito grande 
estar recebendo a ambulância 
do SAMU. O Governo do Estado 
provou que com capacidade, 
honestidade e acima de tudo 

"Saúde não é gasto, é 
investimento! Agradeço 
ao secretario Beto Preto e 
ao Governador Ratinho, 
por mais essa conquista 
na area de saúde".

CELSO KUBASKI

QUANDO DEVO CHAMAR
SAMU (192)

Dores no peito de apa-
recimento súbito, crises 
convulsivas (ataques), into-
xicação ou envenenamen-
to, queimaduras graves, 
trabalhos de parto com 
situação de risco, perda 
de consciência (desmaio), 
queda acidental, sangra-
mento (hemorragias) e crise 
hipertensiva.

BOMBEIROS (193)
Incêndio, acidentes com 

pessoas presas nas ferragens, 
tentativas de suicídio, choques 
elétricos, acidentes de trânsito 
com atropelamento, salvamen-
to aquático, quedas de alturas, 
desabamentos, deslizamento 
de terra, vazamento de gás, 
pessoas perdidas em matas ou 
montanhas e acidentes com 
produtos perigosos.

Os prefeitos que ficarão com as ambulâncias estiveram presentes no evento, junto do secretário de Saúde Beto Preto

Cinco veículos do SAMU vão dar assistências aos municípios de toda a região da AMCESPAR
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Governo entrega ambulâncias para ampliar 
atendimento do SAMU na região de Irati

JAQUELINE LOPES 

Estão abertas as inscri-
ções para o projeto Irati em 
Imagens, que chega a 10ª 
edição neste ano, e vão até o 
dia 25 de junho, e podem ser 
feitas por e-mails específi cos. 
O participante pode concor-
rer com até três imagens por 
categoria das fotos, e com 
duas produções cinemato-
gráfi cas. 

O 8º Concurso Fotográfi co 
Padre Tadeu Dziedzic terá 
quatro categorias, são elas: 
fotos atuais, fotos especiais 
(que utilizam recursos técni-
cos diferenciados), fotos his-
tóricas (anteriores a 1980), 
fotos temáticas (100 Anos da 
S.B.C.I. – Clube Polonês- 1921-
2021). As fotos precisam ser 
nomeadas, de boa qualidade, 
com no mínimo 1mb.

“Obviamente é preciso 
prestar atenção para que seja 
representado Irati, precisa 
perceber alguma coisa que 
tenha do município na foto. 
Já na Categoria temática 
vai premiar os 100 anos do 
Clube Polonês, que completa 
neste ano, e muitas famílias 
e amigos vivenciaram todo 
esse transcurso do clube em 
várias décadas. O desafi o é 
exatamente este: lembrar o 
clube”, comenta o membro 
da Academia de Letras, Artes 
e Ciências do Centro Sul do 

PROJETO 

Irati em Imagens está 
com inscrições abertas
Participantes 
também vão 
concorrer a uma 
câmera fotográfi ca  

Paraná (ALACS), Herculano 
Batista Neto. 

A fotografi a de autoria de 
Rafael Zentil Buss foi a ven-
cedora da categoria "Fotos 
Atuais" da edição de 2019. 
Ele participou duas vezes 
do concurso. Na primeira, 
ficou entre as melhores, e 
isso despertou o interesse 
pela fotografia. Para o ano 
seguinte, procurou um me-
lhor momento para a foto, fez 
a imagem “Manhã gelada” 
tirada no Parque Aquático. 

Ele conta que saiu cedo e 
estava indo para o trabalho, 
observou que estava quase 
sem vento e com muita ne-
blina, e como era outono, as 
árvores estavam diferentes. 
“Avistei um senhor sentado 
no banco próximo ao trator, 
e aproveitei, enquadrei e fi z o 

Imagem vencedora do concurso na categoria “Fotos Atuais”, em 2019, de Rafael Zentil Buss
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“Irati em Imagens é um projeto bairrista. 
É a nossa cidade a ser mostrada, e 
precisa buscar isso. É preciso que 
reconheçamos Irati na foto”.

HERCULANO BATISTA NETO 

registro, que fi cou diferente 
e deu um ar mais artístico e 
mais bonito para a foto. Ele 
estava ali só olhando a pai-
sagem e foi isso que pensei 
em representar. Às vezes, a 

gente passa rápido e não para 
olhar, e a foto traz isso: paz e 
tranquilidade. Ele estava ob-
servando e isso a  gente deve 
fazer mais”. 

Para ele, este tipo de 
evento é importante para 
deixar um acervo de Irati, 
pois muitas fotos que foram 
tiradas fi carão na história, e 
as paisagens mudam a cada 
momento. “Com o projeto, 
você vê novos olhares, cada 
um tem uma visão diferente. 
Ajuda a despertar um fotó-
grafo em você. Este projeto 
cria um acervo de imagens 
muito importante para a 
cidade. Esta minha que tirei 
também se tornará uma foto 
antiga daqui há uns anos, e 
é importante para história 
de Irati”. Rafael pretende 
participar este ano em mais 
categorias. 

As produções em vídeo, 
que é o 7º Concurso de vídeo 
João Wasilewski, abrangem 
a criação de curta duração, e 
tem o tema “100 anos do Cine 
Theatro Central” (homena-
gem à data que ocorreu em 
2020), os vídeos podem ser 
documentários ou ficção, 

deverão ter duração de até 
três minutos, e no máximo, 
20 segundos adicionais para 
créditos. Serão aceitos até 
dois vídeos por participante 
inscrito. 

O Irati em Imagens é 
promovido pela Academia 
de Letras, Artes e Ciências 
do Centro Sul do Paraná 
(ALACS) e Prefeitura de Irati, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Patrimônio 
Histórico.

PREMIAÇÃO 
As quatro modalidades de 

fotografi as têm prêmios de 
R$ 750, R$ 500 e R$ 250, para 
1º, 2º e 3º lugares, respectiva-
mente, mais troféus e certifi -
cados. Serão aceitas até três 
fotografi as por participante 
inscrito, em cada uma das 
categorias de foto. Para os 
vídeos, serão premiados o 1º, 
2º e 3º colocados da categoria 
de vídeos com prêmios de, 
respectivamente, R$ 1.200, 
R$ 800 e R$ 500.

De acordo com  Hercu-
lano, da ALACS, além dos 
prêmios em dinheiro, os par-
ticipantes poderão concorrer 
a uma câmera fotográfica, 
o prefeito Jorge Derbli já 
confirmou o prêmio espe-
cial para esta 10ª edição do 
projeto, e será um sorteio 
entre os concorrentes que se 
inscreverem. 

responsabilidade com todos os 
paranaenses. Esta é mais uma 
conquista para e toda a região.”

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro e também presidente 
do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (CIS), Cleonice Schu-
ck, não pode estar presente na 
entrega das ambulâncias. En-
tretanto, agradeceu a atenção 
e sensibilidade do secretário 
Beto Preto, do governador Ra-
tinho Junior e de todos que se 
envolveram no processo para 
aquisição das ambulâncias. “As 
cinco ambulâncias completam 
o trabalho de atendimento nas 
bases, que com certeza, fará 
diferença no atendimento à 
população", ressaltou Cleonice.

PRESENÇAS 
 Participaram da entrega o 

diretor-geral da Sesa, Nestor 
Werner Junior; a diretora de 
Atenção e Vigilância em Saúde 
da Sesa, Maria Goretti David 
Lopes; a gerente de Atenção à 
Urgência da Sesa, Giovana Fra-
tin; o diretor da 4ª Regional de 
Saúde de Irati, Walter Henrique 
Trevisan; e os prefeitos Celso 
Kubaski (Imbituva), Edemetrio 
Benato Junior (Inácio Martins), 
Leandro Jasinski (Rio Azul) e 
Lucinei Carlos Thomaz (Teixeira 
Soares).

QUANDO DEVO CHAMAR
BOMBEIROS (193)

Incêndio, acidentes com 
pessoas presas nas ferragens, 
tentativas de suicídio, choques 
elétricos, acidentes de trânsito 
com atropelamento, salvamen-
to aquático, quedas de alturas, 
desabamentos, deslizamento 
de terra, vazamento de gás, 
pessoas perdidas em matas ou 
montanhas e acidentes com 
produtos perigosos.produtos perigosos.
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Os prefeitos que ficarão com as ambulâncias estiveram presentes no evento, junto do secretário de Saúde Beto Preto
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REDAÇÃO,  COM INFORMAÇÕES 
DA PRF

Na quarta-feira (2), 
por volta das 19h, a PRF 
atendeu um acidente 
do tipo colisão lateral 
em sentidos opostos, 
seguido de uma colisão 
frontal e uma colisão 
com objeto estático. O 
fato ocorreu no km 199 
da BR-277, em Palmeira, 
e deixou duas pessoas 
feridas. 

Os veículos envolvi-
dos foram o automó-
vel  JEEP/RENEGADE, 
c a m i n h ã o - t r a t o r  M . 
BENZ/1938 tracionan-
do um semirreboque, o 
automóvel VW/GOL, e o 
automóvel GM/ASTRA.

Com base na análi-
se dos vestígios mate-
riais identificados, foi 
constatado que o JEEP/
RENEGADE trafegava 
na BR 277 no sentido 
Irati-PR / Curitiba-PR, 
quando o condutor per-
deu o controle do veícu-
lo e invadiu a faixa do 
sentido contrário. Este 
colidiu na lateral do se-

COLISÃO

Duas pessoas ficam feridas em 
acidente na BR 277, em Palmeira
Quatro veículos 
estavam envolvidos

REDAÇÃO COM INFORMAÇÕES DA 8ª CIPM 

Na quarta-feira (2), a 
Polícia Militar prendeu 
três indivíduos na locali-
dade de Faxinal dos Fran-
cos, município de Rebou-
ças. Os criminosos foram 
autores de um roubo em 
Fernandes Pinheiro. As 
e q u i p e s  d e  F e r n a n d e s 
Pinheiro, Rio Azul e Irati 
auxiliaram nas buscas 
pelos meliantes.

Q u a t r o  i n d i v í d u o s 
armados praticaram o 
roubo na localidade de 
B i t uva  d a s  C a m p i n a s , 
e m  F e r n a n d e s  P i n h e i -
ro, entretanto, um deles 
não foi localizado. Duas 
mulheres foram vítimas 
da ação dos criminosos, 
uma de 54 anos e outra 
de 74 anos. Ambas foram 
agredidas e amarradas e, 
a todo momento, amea-
çadas de morte. Do local 
foram levados alguns ob-
jetos, aproximadamente, 
R$ 10 mil em espécie e um 
revólver calibre 22.

POLÍCIA MILITAR

Em rápida ação, equipes da 8ª CIPM 
prendem autores de roubo 
Dos quatro 
criminosos, três 
foram localizados

Foi informado à equi-
pe que os indivíduos se 
evadiram do lugar com 
um veículo branco, e se-
guiram para a localidade 
de Assungui. Essas infor-
mações foram repassadas 

às demais equipes da 8ª 
CIPM e,  em seguida,  a 
equipe de Rebouças con-
seguiu localizar o veículo 
Gol, de cor branca. Este, 
trafegava pela PR 436.

A equipe da Polícia deu 

ordem de parada, porém 
os criminosos não acata-
ram e efetuaram disparos 
de arma de fogo contra os 
policiais. A equipe conse-
guiu atingir os pneus do 
veículo, o qual atolou em 

meio a uma plantação. 
Os ocupantes desembar-
caram e fugiram para a 
vegetação próxima. No 
veículo,  foi  local izada 
uma TV Philco 24 polega-
das, um rádio, uma faca e 
uma arma de airsoft.

Em dado momento, um 
dos autores, de 39 anos, 
foi localizado. As buscas 
permaneceram ininter-
ruptas em meio à mata 
fechada, até que a equi-
pe encontrou mais dois 
autores. Foi necessário o 
uso de força para impedir 
que um dos meliantes, de 
33 anos, sacasse o arma-
mento roubado que es-
tava em posse. Com este 
também foi localizado a 
quantia de R$ 3.980,00. 
Com o outro indivíduo, de 
24 anos, foi encontrado 
R$ 2.500,00. O quarto au-
tor do roubo, de 29 anos, 
ainda não foi localizado, 
mas foi  identificado e 
e n c o n t ra - s e ,  t a m b é m , 
foragido do sistema pri-
sional. 

O veículo, os objetos 
recuperados e os indi-
víduos  foram encami-
nhados à Delegacia de 
Teixeira Soares.

mirreboque tracionado 
pelo M. BENZ/1938, e 
depois bateu frontal-
mente com VW/GOL 
que seguia no sentido 

Curitiba / Irati.  O JEEP/
RENEGADE e o VW/GOL 
ficaram imobilizados 
por sobre a via e o M. 
BENZ/1938 seguiu para 

o acostamento do mes-
mo sentido.Já o GM/
ASTRA, que seguia no 
sentido Irati / Curiti-
ba, colidiu com o JEEP/

RENEGADE que estava 
sobre a pista,  e após 
saiu do leito carroçável.

Com o impacto do-
JEEP/RENEGADE e do 
VW/GOL, o condutor do 
Gol sofreu lesões leves. 
Ao realizar os primei-
ros procedimentos de 
socorro ao condutor do 
VW/GOL, o passageiro 
doM. BENZ/1938, com 
a colisão do GM/ASTRA 
e VW/GOL, também foi 
lesionado. 

O condutor do VW/
GOL e o passageiro do 
M. BENZ/1938 lesiona-
dos foram socorridos e 
encaminhados pelo res-
gate da Concessionária 
da rodovia ao Hospital 
Santa Casa de Irati. 

Os demais envolvidos 
não sofreram lesões.
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Durante o roubo foram levados alguns objetos, dinheiro em espécie e um revólver calibre 22
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Duas pessoas sofreram ferimentos leves no acidente em Palmeira, que envolveu quatro veículos



 Irati, 04 de Junho de 2021 CIDADES 11FOLHA

JAQUELINE LOPES, COM REPORTA-
GEM DE NILTON PABIS

Os serviços da Patrulha 
Rural estão em Prundetó-
polis e já fazem melhorias 
nas estradas do interior. 
Já foram finalizados 20 
km na região de Papan-
duvas, e, agora, está no 
segundo trecho da comu-
nidade de Ligação até a lo-
calidade de São Sebastião. 
Este é o terceiro convênio 
da Patrulha no município. 

Neste momento, os ser-
viços estão na localidade 
de Eval Velho, e acontece 
a limpeza, abertura e pa-
trolamento das estradas, 
também o rebaixamento 
de terreno, os aterros, e 
o casacalhamento com 
cerca de 15 centímetros 
de espessura, para depois 
passar com o rolo. Já foi 
concluído um quilôme-
tros com o cascalho, e de 
abertura da estrada já fo-
ram cinco km finalizados. 

A Patrulha trabalha 
com o maquinário pró-
p r i o ,  m a s  t a m b é m  h á 
ajuda da Prefeitura de 
Prudentópolis, por meio 
do Pátio de Máquinas, o 
projeto é uma parceria 

ESTRADAS

Serviços da Patrulha Rural 
estão em Prudentópolis
Previsão é fazer o 
trabalho em cerca 
de 40 quilômetros, 
até a comunidade 
de São Sebastião

“Este é um belo trabalho que temos 
junto do estado. E agradeço ao 
governo. É a terceira vez que a 
patrulha está no município em quatro 
anos". 

PREFEITO OSNEI STADLER

para que os serviços sejam 
mais ágeis. 

A  e s t ra d a  d e s t e  s e -
gundo trecho é uma das 
principais do interior do 
município e precisava de 
melhorias, de acordo com 
o prefeito Osnei Stadler, é 
uma via importante para 

Prudentópolis. “Nós ob-
servamos a necessidade, 
temos o  nosso trabalho 
diretamente no parque de 
máquinas, dividimos, em 
cinco setores e cada um 
deles faz a readequação. 
Quando chegamos com 
a patrulha pegamos para 
fazer as estradas maiores 
e principais que sejam 
mais rápidas, a Patrulha 
tem um trânsito mais rá-

pido e mais máquinas e 
a gente pega o lugar que 
tem mais fluxo de carros”, 
disse. 

S t a d l e r  ex p l i c a  q u e 
este trabalho inicial da 
Patrulha servirá como 
base para o calçamento 
que irá colocar naquela lo-

calidade. Os trâmites para 
o projeto já estão avança-
dos e em breve deve haver 
novidade sobre recursos 
e obras. 

O vice-prefeito de Pru-
dentópolis, Evaldo Hof-
mann, diz que este é um 
trabalho que não pode pa-
rar, porque os produtores 
e moradores precisam de 
boas estradas. “Nós vive-
mos em um momento de 
pandemia, que é delicado 
e nossas ações estão vol-
tadas quase que exclusi-
vamente para saúde. Mas 
o tipo de serviços que a 
Patrulha faz não pode pa-
rar, faz parte da estrutura 
para deixarmos o municí-
pio sempre em dia, estru-
turado. O pessoal do inte-
rior precisa das estradas 
boas, como não tem aulas 
nós estamos reformando 
algumas escolas. As ações 
do município não podem 
parar, até porque existe 
dinheiro específico para 
que se continue esse tipo 
de obra, a exemplo do que 
esta sendo feito na comu-
nidade de São Sebastião”, 
comenta.  

Com a abertura da es-
trada, os moradores das 
localidades poderão ter 
mais tranquilidade e se-
gurança no tráfego, são 
seis metros de largura, 
além de ter uma qualida-
de melhor com o novo cas-
calho, e vai proporcionar 
de oito a nove meses para 
uma nova manutenção, 
que é feita pela Prefeitura 
com patrolamento e pas-
sagem do rolo. Nos anos 
anteriores, a Patrulha já 
realizou trabalhos na li-
nha Guarapuava, sentido 
Piquiri,  e no trajeto de 
Barro Branco.

 

“Para nós, o serviço da Patrulha Rural 
é uma maravilha, um espetáculo. É um 
crescimento muito grande, um ganho 
para a comunidade”.

PREFEITO OSNEI STADLER

   CALÇAMENTO 
A previsão da Prefeitura é finalizar a obra da 
comunidade de Ligação até a São Sebastião 
em 20km de abertura e cascalhamento, e 

isso será uma base para o calçamento, com 
um preparo melhor, o que gera economia 
ao município e o terreno fica mais firme 

para aguentar as pedras por cima, além de 
elas ficarem em linha reta. A Prefeitura já 
tem 11 km de calçamentos encaminhados 
e deve acontecer em breve, partindo da 

localidade de Ligação. 

Patrola e rolo estão na estrada de Erval Velho, em Prudentópolis

Construção de bueiros também fazem parte dos serviços

Maquinário da Patrulha Rural faz abertura e limpeza no local. Este é o trabalho inicial para melhoria das vias no interior 
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A rinossinusite aguda é 
uma infecção das cavidades 
nasais e dos seios da face que 
pode ter origem viral ou bac-
teriana. Conhecida também 
como “resfriado”, a rinossinu-
site viral (resfriado comum) é 
extremamente frequente até 
os sete anos de idade, podendo 
ocorrer de seis a dez vezes ao 
ano, nesta faixa etária. Menos 
de 10% das infecções virais 
evoluem para uma rinossinu-
site aguda bacteriana.

QUAIS SÃO OS 
PRINCIPAIS SINTOMAS 

E SINAIS DA 
RINOSSINUSITE?

Nos primeiros dois ou três 
dias da rinossinusite viral 
aguda, os sintomas são obs-
trução nasal, dor de garganta, 
espirros, coriza clara e inape-
tência (falta de apetite), fre-
quentemente associados com 
febre. Medicamentos podem 
ser úteis, nesta fase. Após o 
terceiro dia, a febre, a dor de 
garganta e a inapetência ten-
dem a desaparecer, a secreção 

SAÚDE INFANTIL

Rinossinusite na infância
Saiba o que é 
rinossinusite

nasal fica mais espessa, po-
dendo ficar verde ou amarela; 
a tosse e a obstrução nasal 
persistem. Este quadro pode 
se estender por cerca de dez 
dias, mas a criança melhora 
progressivamente.

O USO DE 
ANTIOBIÓTICOS É 
RECOMENDADO?

Não. Para este tipo de rinos-
sinusite, não adianta o uso de 
antibióticos, porque não agem 
contra os vírus. As lavagens 

nasais com soro fisiológico au-
xiliam a diminuir a obstrução 
nasal e a tosse decorrentes da 
secreção nasal.

FAZER UMA 
RADIOGRAFIA 

AJUDA NO 
DIAGNÓSTICO?

N ã o  é  a c o n s e l h á -
vel fazer um raio-X na 
criança para diagnosti-
car a rinossinusite bac-
teriana.  A radiografia 
só identifica que existe 

rinossinusite,  mas não 
diz se ela é viral ou bac-
teriana.

NO CASO DE UMA 
RINOSSINUSITE 

BACTERIANA, 
QUAIS SÃO OS 

SINAIS E SINTOMAS 
MAIS COMUNS?
A l g u n s  s i n t o m a s 

e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  à 
r i n o s s i n u s i t e  e m  s u a 
forma bacteriana. Eles 
podem ser reunidos em 

três grupos diferentes.
CONFIRA, A 

SEGUIR:
1)  Sintomas prolon-

g a d o s :  s e c r e ç ã o  n a s a l 
a b u n d a n t e ,  o b s t r u ç ã o 
nasal e tosse persisten-
te, por mais de 12 dias. 
Esta forma é a mais fre-
quente  e  não costuma 
s e r  a c o m p a n h a d a  d e 
febre.

2) Sintomas severos: 
desde o primeiro dia, a 
criança apresenta febre 
alta e secreção amarela 
ou verde abundante, ao 
c o n t rá r i o  d a  s e c r e ç ã o 
aquosa encontrada ini-
cialmente na infe cção 
viral.

3 )  R e c a í d a :  o  q u a -
d r o  n ã o  m e l h o ra  a p ó s 
o quinto dia; ao contrá-
rio, piora. Na evolução 
normal de uma infecção 
viral o quadro se inicia 
com febre, prostração e 
secreção aquosa e, após 
o quarto ou quinto dia, 
os sintomas costumam 
m e l h o r a r .  S e  h o u v e r 
u m a  i n f e c ç ã o  b a c t e -
riana, a febre retorna, 
o estado geral piora e, 
frequentemente, a tosse 
e  a  secreção nasal  au-
mentam.

DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

1.A apneia do sono, o Sín-
drome da Apenia Obstrutiva 
do Sono (SAOS), é uma doença 
crônica, evolutiva caracteri-
zada pela obstrução parcial 
ou total das vias, causando 
paradas repetidas e temporá-
rias da respiração enquanto 
a pessoa dorme. A respiração 
cessa porque as vias aéreas 
colapsam, impedindo que o ar 
chegue até os pulmões.

2.Entende-se por apneia a 
interrupção completa do fluxo 
de ar através do nariz ou da 
boca por um período de pelo 
menos 10 segundos nos adul-
tos. Já a hipopneia é a redução 

TRATAMENTO

8 dicas sobre Apneia do Sono

de 30% a 50% do fluxo de ar.
3.A apneia pode ocorrer 

por vários fatores: os mús-
culos da garganta e língua 
relaxam mais do que o normal, 
as amídalas e adenóides são 
grandes, a pessoa está acima 
do peso (o excesso de tecido 
mole na garganta dificulta 
mantê-la aberta), ou o formato 
da cabeça e pescoço resulta 
em menor espaço para passa-
gem de ar na boca e garganta.

4.Entre os principais sin-

tomas da apneia estão ronco 
e sonolência diurna, embora 
muitos pacientes não os per-
cebam. 

5.Outros sintomas da ap-
neia são: acordar com sensa-
ção de sufocamento, ofegante, 
com dor no peito ou descon-
forto, confuso ou com dor de 
cabeça; sentir boca seca ou dor 
de garganta pela manhã, etc.

6.A apneia do sono au-
menta a probabilidade do 
paciente desenvolver doenças 

potencialmente letais. Está 
associada ao aumento do risco 
de hipertensão, insuficiência e 
arritmia cardíacas, derrame e 
diabetes.

7.A apneia obstrutiva do 
sono (SAOS) acomete aproxi-
madamente 30% da popula-
ção adulta mundial. A maior 
parte dos pacientes, entre 85% 
e 90%, convive com a doença 
sem receber o diagnóstico e 
continua sem tratamento.

8.Nem todo mundo que 

ronca tem apneia do sono, 
sendo que ele é apenas um 
dos sintomas da doença. O 
diagnóstico médico é feito por 
meio de um exame chamado 
de polissonografia, que é o 
monitoramento do sono por 
equipamentos eletrônicos. O 
exame clínico é indicado para 
que seja avaliada a condição 
do trato respiratório do pa-
ciente e deve ser feito por um 
médico com especialização 
na área.

Conheça algumas 
orientações sobre o 
assunto

Neste tipo de rinossinusite, o uso de antibióticos não é recomendado, pois não agem contra os vírus
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A apneia causa paradas repetidas e temporárias na respiração
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A nossa

facilita as suas vendas.

máquina 
de cartões

vendas.

a 
õesõesõe

Prática, 
ágil e 
segura

Adaptável ao seu negócio, a nossa maquininha 
traz soluções e ferramentas que auxiliam na 
gestão eficiente do fluxo de caixa. 

• Aceita as principais bandeiras
• Portal de serviços e App
• Receba em até 2 dias    
• Venda digitada e link de pagamento
• Antecipação de recebíveis 

Vamos trocar
uma ideia? 
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Acesse
sicredi.com.br/maquinadecartoes 
para saber mais.

ASSESSORIA CÂMARA DE REBOUÇAS 

Na tarde de 31 de maio, 
o presidente da Câmara de 
Vereadores de Rebouças, 
Getúlio Gomes Filho, acom-
panhado dos vereadores Be-
pinho Júnior, e João Kosak; 
representando o Legislativo 
Reboucense, estiveram na 
sede da Secretaria de Assis-
tência Social, do município; 
quando ocorreu, oficial-
mente, a entrega das cestas 
básicas adquiridas com 
recursos do cancelamento 
parcial das dotações do Po-
der Legislativo Municipal, 
na ordem de R$ 50 mil; sen-
do uma iniciativa da Mesa 
Diretora do Legislativo.

Também estiveram na 
entrega, o prefeito Luiz 
Zak, o vice-prefeito Fabio 
Chiqueto, a secretária de 
Administração e Finanças, 
Erlindes Valigura Fusverki, 
e de Assistência Social, Ivo-
nete Clazer.

De acordo com o presi-

BENEFÍCIO 

195 cestas básicas e auxílio Vivendo 
Bem são entregues em Rebouças

Caríssimos! Uma das 
piores dores que alguém 
pode viver é ver alguém 
ente amado partir.  É 
sentir uma impotência 
diante da morte e nos 
faz lembrar que somos 
humanos e nos damos 
conta de que a vida é 
frágil. Mas, apesar do so-
frimento, é preciso lidar 
com a morte, com força e 
coragem, que um dia virá 
para todos nós. E que luta 
a gente deve fazer pela 
vida, ninguém de nós 
deseja morrer; trazemos 
essa força da vida  dentro 
de nós, Deus nosso cria-
dor é perfeito. 

Lembro–me de São 
Francisco de Assis, que 
chamou a morte de seu 
irmão, dizia ele que é 
morrendo que se vive 
para a vida eterna, nós 
trazemos essa certeza 
dentro de nós, não po-
demos explicar e nem 
compreender essa verda-
de. Vivi esses momentos 
de dor na família, com 
a perda de meu Pai e, 
agora, de meu irmão. Sei 
que não sou só eu que 
vivi essa experiência, 
muitos irmãos e irmãs 
já passaram por esses 
momentos de dor e quan-
tos irão ainda passar por 
isso também. É preciso 

pensar e lembrar das pes-
soas queridas da família 
que não estão mais entre 
nós, fica o amor, essência 
da nossa vida, esse amor 
deles nunca vai embora, 
o amor e as boas recor-
dações sempre permane-
cem depois da morte.

Meu grande amigo sa-
cerdote nos diz em seus 
belos sermões sobre a 
morte, que diante des-
ses momentos dolorosos 
da perda de alguém que 
amamos, que temos que 
viver o nosso luto, sofrer 
e chorar, mas compre-
ender que você nunca 
estará sozinho nesse mo-
mento de dor. Olhemos 
para o céu e tenhamos 
a certeza de que há uma 
estrela brilhando, ficará 
para sempre em nosso 
coração e mente a sau-
dade de quem se foi. Sa-
bemos que cada um de 
nós, temos uma missão e 
precisamos seguir nosso 
próprio caminho, para 
que eu possa se tornar 
também uma estrela na 
grandeza do céu e na in-
finitude da eternidade. 
Paz e Bem.

Homenagem ao meu 
irmão Emersom, faleci-
do vitima da Covid 19 e 
tantos amigos e amigas 
vitimas desse vírus.  

PAZ E BEM
MAIS UMA ESTRELA NO CÉU

VANDERLEI KAWA

Recursos é do 
cancelamento 
parcial das dotações 
do Poder Legislativo

dente Getúlio essa foi uma 
iniciativa apoiada por todos 
os membros do legislati-
vo. “Sabemos do momento 
difícil que muitas famílias 
estão passando, agravado 
ainda mais também no fa-
tor econômico; como um 
dos reflexos da pandemia 
de Covid-19, em que mui-
tos perderam sua renda 
totalmente. Esses valores 
serão para auxiliar os mais 
necessitados. O legislativo 
mais uma vez não mede es-
forços para contribuir com 

a população reboucense, 
ainda mais em um mo-
mento como esse. Nós não 
sabemos até onde vamos 
com essa crise do corona-
vírus, mas tenham certeza 
de que a Câmara irá auxiliar 
(como tem feito) em tudo 
o que a legislação nos per-
mitir; estaremos fazendo 
no combate à Covid, e suas 
consequências”, comentou 
o presidente.

Do valor total, R$ 25 mil, 
foram utilizados para aqui-
sição de 195 cestas básicas, 

ao custo aproximado de R$ 
130,00 cada.

Os outros R$ 25 mil se-
rão aplicados em auxílio ao 
Projeto Vivendo Bem o qual, 
tem por finalidade o enfren-
tamento de situações de 
risco social, em virtude do 
desemprego ou subempre-
go da população de baixa de 
renda, em especial das mu-
lheres, proporcionando aos 
beneficiários o pagamento 
de uma bolsa/benefício 
mensal, desde que partici-
pem de ações promovidas 

pela Secretaria Municipal 
de Promoção Social, com-
binando à prestação de 
serviços à comunidade.  

O prefeito Luiz Zak agra-
deceu o apoio que tem rece-
bido do Legislativo. “Mais 
uma vez a Câmara demons-
tra todo o seu interesse em 
auxiliar as ações de combate 
a pandemia, minimizando o 
sofrimento que a pande-
mia ocasiona, inclusive na 
questão orçamentária das 
famílias. Recentemente o 
Legislativo também colabo-
rou com recursos na ordem 
de R$10 mil, os quais foram 
utilizados para a compra de 
cilindros de oxigênio, des-
tinados ao hospital local”, 
lembrou Zak.

O vice-prefeito Fabio 
Chiqueto também destacou 
a parceria entre os poderes, 
nesse momento de dificul-
dades. “É assim, somando 
esforços, juntos iremos ven-
cer esse vírus”, frisou ele.

A secretária de Assistên-
cia Social, Ivonete Clazer, 
informou que os contem-
plados com as cestas básicas 
passam pela análise do setor 
de Assistência Social do 
município, para auxiliar os 
que realmente necessitam.

Prefeito, vice, vereadores e secretárias estiveram presentes na entrega das cestas básicas
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DECRETO LEGISLATIVO N.º 03/2021 

 

SÚMULA: Referenda o Acórdão de Parecer Prévio nº 

645/20 – Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Rebouças, Estado do Paraná: - Faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo o seguinte:  

 
DECRETO LEGISLATIVO  

 
 

 Art. 1º- Fica referendado o Acórdão de Parecer Prévio nº 645/20 – Segunda Câmara 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que julgou pela regularidade com ressalvas das contas 

do Executivo Municipal de Rebouças, conforme processo n.º 233933/17, referente ao Exercício 

financeiro de 2016. 

 Art. 2º- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação em órgão 

oficial do município, revogadas as disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças - PR, em 02 de junho  de 2021. 

 
 
 

GETULIO GOMES FILHO 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

RICARDO CARLOS HIRT JÚNIOR 
1º Secretário 
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 PORTARIA N.º 019/2021 
Data, 31 de maio de 2021. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais e com base no disposto no Inciso III, § único, Artigo 22 do 
Regimento Interno. 

RESOLVE: 

 Art. 1.º - Designar a servidora pública municipal “CÁTIA GABRIELA 
KAZMIERCZAK”, para exercer a função de “Controlador Interno”, da Câmara Municipal de 
Rebouças, conforme prevê a   Resolução n.º 001/2019, de 14 de maio de 2019, a qual alterou a 
Resolução n.º 002/2008. 

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo  
efeitos  funcionais, administrativos e financeiros a partir de 01 de junho de 2021, revogando-se 
a Portaria n.º 022/2020 de 05/06/2020.   

  

 Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 31 de maio de 2021. 

 

 

                                                                                                    GETÚLIO GOMES FILHO 
                        Presidente da Câmara Municipal 
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PORTARIA N.º 020/2021 
Data, de 02 de junho de 2021. 

 

                    O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais  que lhe são conferidas por Lei, 
com base no Art. 22,  e Art. 51 da Lei Federal 8.666/93, de  21/06/93 e alterações 
posteriores 

RESOLVE: 

   Art. 1.º - Constituir a Comissão de Licitação, com a função de receber, 
examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos às Licitações que venham a 
ser executadas pela Câmara Municipal de Rebouças, assim composta: 

  Presidente: Célia Margarete Podgurski de Andrade 
  Membros:  Ághata Bednarchuk, 
                                                                         Ádena Saray Tumasz   
                                                                          

    Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se   a  Portaria n.º 003/2021. 

 

             SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, em 02, de 
junho de 2.021. 

  

                                                                                                      GETÚLIO GOMES FILHO 
 Presidente da Câmara Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
DÉCIMO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 44/2015
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA-ME
Aditivo de Prazo, fica estendido até o dia 30/09/2021 
o prazo de vigência e execução, contido na cláusula 
terceira, do Contrato 44/2015.
ASSINATURA: 31/05/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a)LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) NELSON MIKOVSKI - 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 Pregão Eletrônico, nº. 38/2021, do tipo 
menor preço por item/lote, com data de abertura para 
o dia 17 de junho de 2021, às 09:30h, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL, através da 
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h30min do 
dia 04/06/2021 às 08h30min do dia 17/06/2021, início da 
fase de lances às 09:00h do dia 11/06/2021. O Edital e 
demais informações encontram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamen-
to 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 21 de maio 
de 2021.

Rio Azul, 02 de maio de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 
14/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL 
DO SETOR ARTÍSTICO, PARA A RESTAURAÇÃO DE 
OBRA ARTÍSTICA NA BIBLIOTECA CIDADÃ
FAVORECIDO: LAERCIO SOARES DA SILVA
CPF 030.508.439-93
Embasamento Legal Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal 
8.666/93 
Rio Azul, 01 de junho de 2021.
(a)LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  051/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: LAERCIO SOARES DA SILVA
CPF 030.508.439-93 
VALOR: R$ 8.658,00 (Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta 
e Oito Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 01/06/2021 
à 31/12/2021.
ASSINATURA:  01/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)LAERCIO SOARES DA SILVA
Representante

Súmula de Recebimento de Licença Previa

MAURO EDENILSON DE ÁVILA torna público que recebeu do IAT, a 
Licença Previa para o empreendimento de suinocultura localizado na 
localidade do Pombal, estrada principal, S/N, Ipiranga-PR, válida até 

01/06/2023.

Súmula de Pedido de Licença de Instalação

MAURO EDENILSON DE ÁVILA torna público que irá requerer ao IAT, a 
Licença de Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado 

na localidade do Pombal, estrada principal, S/N, Ipiranga-PR.
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CLASSI FOLHA

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Vende–se casa no bairro Rio 
Bonito, em Irati.

Casa contém 6 peças: 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia 

com churrasqueira e garagem.
Valor R$: 190.000,00 NEGOCIÁVEL!
Entrar em contato com Estanislau 

Santos no telefone: 
(42) 9 9924-3709

ANUNCIE 
AQUI!



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

Suelen Lima

GENTE
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Sábado (05), 
o Prefeito 
de Inácio 

Martins, Ju-
nior Benato, 

completa 
idade nova. 

Que seu 
caminho 

seja repleto 
de sucesso e 
realizações. 
Felicidades!

Menina risonha que ri e 
que sonha! 

É assim que a própria 
Kalani Jacinto se 

descreve em sua rede 
social, segunda-feira (31) 
foi dia dessa linda garota 
comemorar aniversário. 
Não faltou felicitações e 

carinho dos amigos. Para-
béns pelo seu dia!

Bodas de aço para o casal!
Uma linda família se formou a partir do SIM de Erison 
Luis e Thais Fracario. Na quarta-feira (02), eles come-

moraram 11 anos de casados. 
Que Deus continue abençoando esse matrimonio e 

trazendo felicidades a família!

Analice Menon 
completou seus 19 
anos na quarta-
feira (02). Que os 
bons momentos 
se façam sempre 

presentes, que sua 
vida transborde 

alegrias e que sua 
beleza interior seja 
tão encantadora 
quanto a exterior. 
Feliz aniversário!

Há seis anos, o pequeno Arthur Nievola Oliveira traz 
muitas alegrias aos papais Thomaz e Suellen. Natural 
de Rio Azul, ele adora brincadeiras e novas aventuras. 
Que você carregue sempre a inocência e a pureza de 
uma criança, que seu caminho seja iluminado e de 

muitas alegrias. Arthur comemorou 
seu aniversário na quarta-feira (2). 

Parabéns!!!

Meiry Fumann completou no dia 02 seu aniversário. 
Que você possa ter muitos anos de vida, abençoados e 

felizes, e que estes dias futuros sejam todos de
 harmonia, paz e desejos realizados. Felicidades!

A querida Ingrid Langner 
completa mais um ciclo 

de vida na sexta-feira (4). 
Que seu caminhar seja 

sempre premiado com a 
presença de Deus, guian-
do seus passos e intuindo 
suas decisões, para que 

suas conquistas e vitórias, 
sejam constantes em seus 

dias. 
Feliz aniversário!


