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A síndrome pós-covid-19, sequelas deixadas pela
doença, acontecem em muitos pacientes depois de
recuperados do vírus, e é preciso tratar logo no início
para que não sejam permanentes. Alguns pacientes
da região relatam quais foram os problemas de saúde
que tiveram, e como tratam. E profissionais da saúde
comentam sobre os sintomas pós-covid.

Cidades
Cidades08
06

ANIVERSÁRIO
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CHARGE |Autoria: Sponholz
O CARRO NA ESTRADA

OPINIÃO
Editorial | folhadeirati@folhadeirati.com.br
Reabilitação no pós-covid
Nesta semana, a matéria principal traz quais
são as sequelas da Covid-19, com relatos de alguns pacientes da região que ainda tratam os
sintomas, mesmo após meses em que não estão
mais infectados.
Quando analisamos o que os médicos dizem
sobre a situação, os sintomas mais comuns da
síndrome pós-covid, muitas vezes, não são leves,
entre eles: derrame cerebral, diabetes e dificuldades respiratórias até danos ao coração, fígado e
rins, depressão, perda de memória, entre outros.
São inúmeras as sequelas, e varia de acordo com
cada paciente.
Uma pesquisa feita pela Universidade de
Leicester, no Reino Unido, mostra que sete em
cada dez pacientes hospitalizados por Covid-19
não se recuperam totalmente mesmo depois
de cinco meses de alta médica. A Universidade
de Leicester analisou cerca de mil pessoas que
ficaram internadas entre março e novembro do
ano passado.
Este foi um relato do Senhor Luiz Carlos
Campos, 64 anos, o primeiro paciente a receber
alta da Santa Casa de Irati, que ficou 26 dias internado, e teve muitas sequelas. Ficou cerca de 15
dias na cadeira de rodas e não conseguia andar,
tinha dores, teve problema no estômago, no
intestino e precisou fazer vários exercícios para
se recuperar, e depois de sete meses que saiu do
hospital, ainda faz o tratamento, mas agora em
casa. Uma frase que disse na entrevista marcou

muito. “A minha vida não é mais como era
antes da Covid-19”.
E essa deve ser a realidade dos mais de 170
milhões de pessoas recuperados da doença
no mundo. A vida não deve voltar ao normal.
É uma pandemia, a situação ainda continua
complicada, e a Terra não voltará a ser o que
era depois que tudo isso passar – ainda sem
previsão de término.
Outro estudo, desta vez publicado na
revista científica Nature, aponta que os sobreviventes da Covid-19 têm um risco 59%
maior de morrer dentro de seis meses após
se curarem do tipo mais intenso da doença.
Os pesquisadores da Escola de Medicina da
Universidade de Washington, em St. Louis,
nos Estados Unidos, se valeram de um banco de dados do Departamento de Assuntos
de Veteranos dos Estados, incluindo dados
de mais de 87 mil pacientes diagnosticados
com a Covid-19 e cinco milhões de indivíduos
saudáveis.
Além de ser infectado pelo vírus, a pessoa
pode desenvolver outros sintomas após passar o período do vírus, alguns podem se agravar e outros podem ser apenas leves, mas é
importante tratar, com fisioterapia, psicólogo,
nutricionista, o que for preciso. Aqui no Brasil
temos o SUS que oferece todos esses serviços
gratuitamente. O tratamento é fundamental
e fará muita diferença lá na frente.

O noticiário começa a estampar: vem por aí ampla
reforma ministerial. Fala-se em troca de dez ministros. E qual seria o motivo? Escalar um time de tom
substancialmente político, capaz de dar respostas às
demandas partidárias e construir a fortaleza do candidato Jair Bolsonaro com vistas ao pleito de outubro
de 2022. Pois é, pode até não haver uma troca tão
numerosa, mas o fato é que o viés eleitoreiro estará
presente em eventual escolha de novos comandantes
de áreas administrativas.
Dois, três ou quatro não dariam muito na vista, mas
dez? A primeira leitura é a de que a gestão federal
não tem sido eficiente. Só se troca jogador em campo
se ele estiver contundido ou se a tática bolada pelo
técnico estiver centrada em maior ataque ou melhor
defesa. Parece ser esta a intenção do técnico Jair para
enfrentar seu quarto ano de governo.
Como insisto em lembrar, a vida de uma administração – federal, estadual ou municipal – se assemelha
a um carro de quatro marchas. Cada ano corresponde
a uma marcha. A primeira dá o empuxo na largada. O
motorista testa o ambiente, olha para a frente e para
os lados, fazendo o mesmo diagnóstico de governantes
em mandato. E promete, sobretudo, inovar, renovar,
combater as mazelas que corroem o corpo da administração, a partir da corrupção e da cultura franciscana
– é dando que se recebe.
Na segunda marcha, o carro avança com mais velocidade, correspondendo ao segundo ano do governo,
quando os governantes começam efetivamente a imprimir sua marca, depois de um enxugamento inicial.
Casa em ordem, a lógica é implantar ideias novas e
avançar. Mas, desde o início, o atual mandatário federal fez questão de acentuar um viés eleitoreiro, usando
um palavreado esdrúxulo e, às vezes, debochado.
A terceira marcha é a decolagem, com o carro andando solto e a administração, de modo equivalente,
deve realizar uma bateria de obras. Ocorre que o terceiro ano também se apresenta como ciclo de ajustes
políticos, a etapa de atendimento ao toma lá dá cá, em
cumprimento ao presidencialismo de coalizão, quando
os partidos governistas sinalizam sua vontade de participar da administração e, como escudeiros, passam a
votar as pautas do Executivo nas casas parlamentares.
Na quarta marcha, o carro, muito veloz, faz ultrapassagens, queima etapas e faz as correções para alargar a avenida eleitoral, cuja pavimentação tem início
agora no segundo semestre de 2021. Mas o Senhor
Imponderável sempre aparece para colocar pedras no
caminho. Desta feita, os obstáculos se materializaram
em um vírus mortífero, com seus filhotes, as variantes,
que ceifaram a vida de quase 500 mil pessoas no país.
A pandemia trazida por estes atacantes destrói
parcela da imagem dos mandatários, principalmente
o do andar do chefe do Estado. São profundos os buracos na estrada, alguns fazendo estragos na suspensão
do carro, como drogas sem eficácia para combater o
vírus, a falta de oxigênio em praças como Manaus,
o desleixo e a demora na aquisição de vacinas, a má
gestão da crise. Seria possível atenuar os solavancos
até outubro de 2022? Sim. Vacinas em abundância e
economia jogando dinheiro no bolso das famílias.
Portanto, o que veremos, nos próximos tempos,
é a busca incessante de meios e instrumentos para
cooptar as massas, atraí-las para os cercados a serem
construídos pelos candidatos. Cada qual se esforçará
para formar uma identidade que entre na cabeça e no
coração dos eleitores: a do despachante, que atende a
todos os pedidos da sociedade; a do juiz, que distribui
justiça para todos os lados; a do salvador de náufragos,
que aparece com sua tábua de salvação; a de São Jorge,
com sua espada degolando os dragões da maldade; o
enviado por Deus para limpar as impurezas; o obreiro
faraônico, que prometerá fazer grandes obras; o populista, que corre para abraçar as multidões; a de César,
imperador romano, queixo apontando para a testa dos
interlocutores, rodeado de áulicos, recebendo aplausos
e dizendo mentiras.
Alguns recontarão suas histórias, passando uma
borracha nos radicalismos; e outros farão o contrário,
sob a intenção de criar reservas de ódio no coração dos
adeptos. E todos, sem exceção, tentarão mostrar que
o Brasil será um céu. Bastando que o eleitorado ajude
a empurrar o carro na reta final.
GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E
CONSULTOR POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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Tempo certo!!!
Existe momento para tudo.
Uma citação bíblica diz “ tem
tempo para plantar e tem tempo para colher!...” (Eclesiastes
cap. 3) e por aí segue. Mas parece que o prefeito Jorge Derbli tem um sonho de mudar a
mão da Rua 19 de Dezembro.
A poucos dias lançaram uma
enquete perguntando a população sobre a opinião dela
a esse respeito. Claro que a
resposta foi pela manutenção
da via como esta. Imaginem
se dá o contrário! Que “vuco
vuco” seria num momento de
Covid a população de Irati e da
região, tentando se adaptar a
mudança de sentido numa
das principais ruas de Irati.
Será que é o tempo certo para
essa discussão?

De Rebouças ao
Marmeleiro
O deputado Alexandre
Curi comemorou a agilidade
do governo em licitar o projeto para a PR 990, que liga o
Marmeleiro a Rebouças. Curi
disse que “sei da importância
do processo licitatório, até
para que haja transparência,
mas é uma reivindicação
antiga da população e cada
avanço é uma vitória. Sem
dúvida, o maior investimento
em infraestrutura da história
de Rebouças”, afirmou. Para
declarar, o vencedor ainda
tem outras fazes no edital.
Nove empresas apresentaram
propostas.

“Toda solução cria
novos problemas”.

DITADO POPULAR

Você sabia?
Que Irati é o único município da região que adota
o sistema de publicação de
atos oficiais apenas no jornal
impresso?Os mais utilizados
nos municípios são as formas
mistas, publica-se no portal
online e apenas as publicações
com mais relevância vão para
o impresso. O sistema misto é
o mais viável para o município
por diminuir custos. Contribua com seu município, acesse o portal de transparência e
confira como o prefeito está
gastando o seu dinheiro.

A Câmara de vereadores
de Irati reprovou o projeto
de lei que implantaria o sistema de pulseira para monitorar pacientes positivados
com oCovid-19. Quem leu o
parecer foi o presidente da
Comissão, Renato Kffuri
(PSDB), que se denomina“o
vereador da saúde”. Na justificativa do voto, o parecer da
Comissão de Justiça, Redação
e Legalidade, diz que o município já tem ações suficientes
para coibir a proliferação da
Covid. A Comissão ainda diz
que o parecer foi baseado
no artigo 5º da Constituição
Federal, que prevê o direito
a intimidade e a privacidade. Já na defesa do projeto
das pulseiras,o Executivo
diz que é para diminuir a
contaminação, uma vez que
a Prefeitura recebe diversas
denúncias de que pessoas
infectadas continuam a sair
pelas ruas, o que é um risco
a todos.

Diferente
A decisão da Câmara é
diferente de outros municípios de nossa região. Em
Rio Azul e Inácio Martins o
sistema de pulseiras já está
funcionando. O próprio
prefeito Junior Benato testemunhou a ação positiva
do uso da pulseira. Já em
Rebouças o sistema adotado é de divulgar a lista de
contaminados no portal de
transparência da prefeitura. Em Prudentópolis,a
Câmara aprovou uma lei
semelhante em PL proposto por vereadores, mas o
prefeito Osnei ainda não
sancionou a Lei. Está verificando os prós e contras.

Conspiração
“Informação de cocheiras” dizem que o próprio
executivo teria se arrependido do projeto e teria pedido sua reprovação. Embora
a secretária Jussara Aparecida Kublinski Hassen
e o coordenador do COEF,
Agostinho Basso,tenham
se manifestado contra o
projeto, isso mais parece
“teoria da conspiração”.
Até porque, a mesma comissão derrubou, na sessão
passada, outro projeto de
Lei do executivo que autorizava permuta de imóvel
envolvendo Osni Cabral.
Osni teve um terreno danificado por uma dragagem, e
tentava uma permuta como
tentativa de compensar os
danos causados no imóvel.
São dois projetos que vieram pelas mãos da procuradora Carla Queiroz. Será
que existem vereadores
querendo medir força com
a procuradora?

Aporte Financeiro
O deputado e líder do governo, Hussein Bakri, esteve em Inácio Martins na última sexta
feira (18), fazendo o anúncio de um investimento do governo de R$ 5 milhões. Hussein tem
ampliado o espaço no município através de líderes como Álvaro Pasqualin (Batata) e, agora
,também, do vice-prefeito Klevinho Perussulo, que soma ao time. Mas tudo alinhado com o
prefeito Junior Benato.

'' R$ 1,2 milhão''
O Governo Ratinho
Junior está licitando empresa para a elaboração
do projeto da pavimentação da PR 990, que liga
Rebouças ao Marmeleiro
com extensão de 12,6 km.

Posse
IML
A Amcespar está organizando uma reunião na próxima terça-feira (29), para
discutir a implantação do
IML em Irati. Além dos prefeitos, estarão presentes o
Dr. André Roquette, médico
legista do IML do Paraná, o
reitor da Unicentro, Fábio
Hernandes, e o deputado Ricardo Arruda. Ainda
nesta semana, o deputado
Emerson Bacil relatou sobre uma reunião ocorrida
entre as lideranças, em que
o projeto está caminhando
dentro da normalidade. O
projeto estrutural deverá
ser entregue ao estado nos
próximos dias. Segundo
o deputado Bacil, o governador Ratinho Junior
afirma ser prioridade para
o Governo do Estado, como
política de governo, após
sincronizada toda a parte
burocrática.

A deputada Federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) participou da
posse da vereadora Vera Gabardo (PV), como Procuradora da
Mulher em Irati. Este é um projeto desenvolvido pela deputada.
Leandre é a precursora deste projeto que tem a finalidade de
ampliar e fortalecer o combate da violência contra mulher. A
deputada Leandre é a presidente dessa comissão no Congresso
Nacional e leva este trabalho por todo o país.

Condomínio Industrial
O deputado Hussein Bakri recebeu da ACIAI uma solicitação de recursos do Governo do Estado, para pavimentação dos
condomínios industriais. Ao discutir a retomada do setor econômico pós pandemia, o deputado ressaltou a importância de
ter estruturas organizadas para a geração de novos empregos.
A pavimentação dos condomínios industriais contribuipara
isso. Estiveram na reunião o presidente da ACIAI, Elias Sidnei
Mansur, os diretores Oscar Luiz Muchau, Marcielo Mazzochin, o
presidente do Sindicato Madeira, Avonir Funes, e a empresária,
Amanda Grychinski.
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Félix Filipak: Fé em
Deus e defesa da Pátria
Um polônico que
lutou na Segunda
Guerra Mundial
e participou
ativamente da vida
da sua comunidade
– Nhapindazal

para despedir-se, para muitos
ofereceucomorecordação uma
foto tamanho ¾ com dedicatória e,em 08 de fevereiro de 1945,
embarcou no 5º escalão rumo a
Itália no navio de transporte de
tropa General Meigs, desembarcando em Nápoles em 22
de fevereiro.Permaneceu aí por
duas semanas; seguiu de navio
para Livorno e por terra até
Stáfoli. Na Itália foi Operador
do Centro de Mensagens.Nos
momentosdedescansoenviava
notícias para a família; cada
correspondência era um alento.

Filipak casou-se com Lídia Panko Filipak, em 24/01/1947
sas, bailes e outras atividades
específicas da época.
Em 1942 estas atividades
cessaram, foi convocado pelo
13º Regimento de Infantaria
de Ponta Grossa para o serviço
ativo do exército. No início
de 1945, a notícia que abalou
a família, foi convocado para
combater na Itália. Ele e familiares sabiam da importância
da participação, mas as incertezas sobre o que poderia
ocorrer durante as batalhas os
deixavam apreensivos. O alento
era fé e esperança em Deus de
que lutaria pela pátria e retornaria. Em meio às incertezas e
fé, visitou familiares e amigos

Permaneceu nesta função até
8 de maio de 1945 quando foi
anunciado o final da guerra.
De Stáfoli foi transferido até
as proximidades de Nápoles.
Embarcou de retorno para o
Brasil em 04 de setembro de

1945 e chegou no Rio de Janeiro
em 17 de setembro do mesmo
ano. Como demonstração da
participação que levou à vitória,
a tropa que retornou da Itália,
desfilou pela Avenida Getúlio
Vargas. Da Estação da Central,
o contingente embarcou para
a Vila Militar em Deodoro, onde
Félix permaneceu por alguns
dias até dar baixa do serviço
militar. Obteve o certificado
de Reservista de 1ª Categoria
em que consta que serviu no
Teatro de Operações da Itália e
ingressou na Reserva do Exército Nacional. Em 10 de outubro
de 1945, retornou a Irati para a
casa da família que agradecia
a Deus pelo seu retorno e pedia
a Deus o consolo para os familiares dos que não retornaram.
Marcado pelos horrores da
guerra, retomou os trabalhos
junto aos seus familiares na
agricultura e pecuária.
Em 24/01/1947, casou-se
com Lídia Panko Filipak – filha de João Panko, imigrante
polonês e de Bronislawa Szcepanski Panko, descendente de
poloneses. Fixaram residência
em Assungui, município de
Teixeira Soares, dedicando-se
ao plantio de trigo em larga escala, permaneceram até 1954
quando retornaram para Irati,
localidade Nhapindazal. Junto
com seu irmão Estanislau e os
primos João e Floriano Filipak
construiu a Olaria São Miguel
de Irmãos Filipak e Cia. que, por
falta de matéria prima, encerrou as atividades em 1964.
Foi sócio benemérito da
Sociedade Beneficente Cultural
Iratiense – Clube Polonês; doou
tijolos para a reconstrução do
mesmo, após incêndio que devastou a sede. Por vários anos
foi inspetor voluntário de polícia, colaborando para manter
a ordem, garantir a proteção,
segurança e os direitos das pessoas. Fez doação do terreno para
a construção da Escola Rural

Olaria Filipak,posteriormente
ampliada , atualmente, denomina-se Escola Municipal
Olaria Filipak.Em 1976, iniciou
atividade frutícola, com plantação de pêssegos e ameixas; no
mesmo ano construiu amplo
aviário para criação de aves
de corte. Profundamente religioso, sentindo a necessidade
de um local para celebrações
religiosas no bairro em que
residia, em 1984, foi presidente da comissão que fundou a Capela Nossa Senhora
das Dores em Nhapindazal.
Neste bairro, a rua principal
leva o seu nome e o título que
obteve por participar da Segunda Guerra Mundial, Rua
Expedicionário Félix Filipak.
Do seu casamento nasceram os seguintes filhos:
Emílio, Maria Izolde, Augusto,
Vera Maria, Wilma Inês e João
Ricardo. Atualmente, são 12
netos e oito bisnetos.
Em “O centenário da famí-

lia Filipak no Brasil”, o autor
menciona que “FÉLIX FILIPAK
é o único descendente da Centenária Família de Francisco
Filipak a participar das operações da FEB nos campos de
luta da Itália, em 1945”.
Em 06 de outubro de 1949,
o Presidente da República
dos Estados Unidos do Brasil,
concedeu “ A Medalha de
Campanha ao Soldado Félix
Filipack:por ter, como integrante da Fôrça Expedicionária Brasileira, participado
de operações de guerra na
Itália”.
Além da sua vida familiar
e efetiva participação na comunidade, Félix Filipak será
sempre lembrado como o
destemido soldado que lutou
nas terras da Itália para que
a paz no mundo fosse restabelecida.
Faleceu em 29 de dezembro de 1993 em Irati-PR, onde
está sepultado.

Félix recebeu uma das maiores honrarias de soldado

Acervo Familiar

Félix Filipak no embarque para a Segunda Guerra Mundial

Acervo Familiar

Félix Filipak, filho de João
Filipak e Apolônia Gotfryd
Filipak, nasceu em 02 de maio
de 1923, na localidade de Costeira, município de Araucária.
Após o falecimento precoce
de sua mãe em 1928, a família
transferiu-se para Irati. Félix
realizou os estudos primários
no Colégio Nossa Senhora das
Graças, no período em que era
escola étnica, estudando em
língua portuguesa e polonesa.
Com 18 anos, prestou o serviço militar no Tiro de Guerra
em Irati. Filho de agricultores,
o jovem Félix, como muitos,
frequentava o Tiro de Guerra,
residia com a família e colaborava nas atividades agrícolas,
visitava familiares, participava
de celebrações e festas religio-

Acervo Familiar

WILMA INÊS FILIPAK
NELSI ANTONIA PABIS
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FESTIVIDADES

Rio Azul terá eventos em alusão
ao aniversário do município
Atividades serão
virtuais para não
gerar aglomerações
e prevenir a
população

Cultura (sede da Secretaria
da Educação) e terá a participação de 25 artistas locais.
Eles serão divididos em duas
categorias: Infanto-juvenil,
com até dez candidatos, e
terão premiações em forma
de placas comemorativas; e
Adulto Livre, serão 15 candidatos ou mais conforme o
número de vagas disponíveis.
Para a categoria livre, será
distribuído um total de R$
3.000,00 em prêmios.
“Aproveitem, são poucas
vaga. Rio Azul tem bastantes
artistas, bastante cantores.

Vamos ter cinco jurados que
vão avaliar alguns quesitos
que estão no nosso regulamentos, que a gente vai disponibilizar para o candidato
no ato da inscrição. E a gente
espera que o pessoal de casa
custa bastante esta live em
comemoração aos 103 anos
do município”, comenta o
secretario de Esportes, Recreação e Cultura, Fábio Souza.
Para o dia 14 de julho,
aniversário do município,
haverão outras atividades
para comemorar a data, respeitando o decreto sem gerar

aglomerações. Inicia com
um Culto Ecumênico e hasteamento da bandeira em
frente à Câmara Municipal de Vereadores. Para este

PRÊMIOS FESTIVAL CATEGORIA LIVRE
1º Lugar – placa comemorativa + R$ 1.250,00
2º Lugar – placa comemorativa + R$ 750,00
3º Lugar – placa comemorativa + R$ 500,00
4º Lugar – placa comemorativa + R$ 300,00
5º Lugar – placa comemorativa + R$ 200,00

CNPJ 28740492/0001-70

No dia 14 de julho de 2021,
Rio Azul completa 103 anos,
com isso, a Prefeitura, a Comissão de Eventos e a Secretaria de Esportes, Recreação e
Cultura estão desenvolvendo
atividades em comemoração
a data.
Devido à pandemia, as
atrações vão acontecer de
forma virtual, com lives e
apresentações dos artistas
do município, também terá
o tradicional ato cívico, mas
com poucas pessoas, para não
gerar aglomeração.
A primeira programação
será um festival com os músicos do município, e quem gosta de cantar pode inscrever-se
na Secretaria Municipal de
Esportes, Recreação e Cultura de Rio Azul. As inscrições
abrem na sexta-feira (25) e
vão até as 17h do dia 02 de
julho, e são limitadas.
A Live Festival Rioazulense
acontece no dia 10 de julho,
a partir das 18h, na Casa da

Reprodução Vídeo

JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA

evento, serão convidados
somente prefeito municipal,
vice-prefeito, vereadores, secretariado, pastores e padres
da comunidade, e começa às
08h.
No mesmo dia, haverá
plantio de 103 árvores em
diversos pontos da cidade,
que será feito pela equipe da
Secretaria de Esporte e convidados.
Para encerar as comemorações, acontece uma Live Especial de Aniversário, a partir
das 19h, também na Casa da
Cultura, que vai contar com a
presença dos cinco primeiros
colocados na Live Festival Rioazulense, além de apresentações dos artistas mirins, um
documentário do município
com depoimentos e um show
para finalizar a noite, com
banda ainda a definir.
Toda a transmissão será
feita na página do Facebook
da Prefeitura de Rio Azul.
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CIS/AMCESPAR realiza doação de
medicamentos para a Santa Casa de Irati
Os fármacos foram
doados para o
tratamento de
pacientes infectados
pela Covid-19
ESTHER KREMER, COM REPORTAGEM
DE JAQUELINE LOPES

Jaqueline Lopes

N

a quart a - f e i ra
(23), a
Santa
Casa de
Irati recebeu, do Consórcio Intermunicipal de Saúde
( C I S / Am c e s p a r ) , u m a
doação de medicamentos para o uso em pacientes infectados pelo
coronavírus.
Através da assessoria
jurídica do Consórcio,
foi feita uma dispensa de emergência para
conseguir antecipar a
compra dos sedativos
necessários, pois há uma
procura muito grande.
Logo que a Santa Casa
de Irati divulgou a necessidade dos mesmos,
os nove prefeitos da CIS/
Am c e s p a r , r a t e a r a m o
custo e realizaram a
compra.

Entrega de medicamentos feito pela CIS/AMCESPAR ao Hospital Santa Casa de Irati
Não é a primeira vez
que os prefeitos da região fazem uma doação
para o hospital, já foram
realizadas duas compras
de medicamentos. A primeira foi no valor de 99
mil, feita no dia 14 de
maio.
A nova dispensa foi no
valor de 79 mil, e esses
sedativos são utilizados
no tratamento de pacientes internados na
UTI, a me dicação com-

prada foi, Midazolan,
Atracurio e Propofol.
Cleonice Schuck, presidente da CIS e prefeita
de Fernandes Pinheiro,
explica que foi de extrema importância fazer
esta doação, pois o hospital não atende apenas
Irati. “Assim que a Santa Casa posicionou que
p r e c i s ava d e s s a a j u d a ,
nós nos movimentamos,
os nove prefeitos, fizemos então essa dispensa,

esse rateio dos valores
e estamos entregando
com muita satisfação
pra Santa Casa, para que
atenda toda a população
da nossa região”. A presidente ainda comentou
que os medicamentos
têm uma demanda de
procura muito alta e por
isso a dificuldade em
realizar a compra.
O prefeito de Inácio
Martins, Junior Benato,
relata que a compra foi

feita em conjunto com os
nove municípios que fazem parte do Consórcio,
como forma de auxiliar
o hospital neste momento de pandemia. “A
Santa Casa estava com
dificuldades na compra,
além de care cer muito
do me dicamento, realmente não tinha muito
disponível no mercado, e
o Paraná não estava conseguindo suprir, porque
n ó s t i ve m o s e x p o n e n cialmente muitos contágios”, disse o prefeito.
O administrador da
Santa Casa, Sidnei Barankievicz, enfatizou a
dificuldade de realizar
a compra desses medicamentos. “É difícil
encontrar no mercado,
os preços estão altos,
muito abusivos e quando
conseguimos encontrar,
teria que estar comprando em quantidade grande”, disse. Ele também
agradeceu, em nome da
provedoria do hospital,
a iniciativa do Consórcio Intermunicipal de
Saúde, e garantiu que
esses medicamentos vão
auxiliar muito no tratamento dos pacientes internados na Santa Casa.
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Hussein Bakri anuncia recurso de
quase R$ 5 milhões para Inácio Martins

Assessoria

Deputado e líder do
governo assegurou
os pedidos feitos
pelo prefeito Junior
Benato em várias
áreas do município
JAQUELINE LOPES
Deputado e líder do governo, Hussein Bakri, esteve em Inácio Martins junto de liderenças locais
comentou sobre a visita do
deputado ao município e dos
investimentos que virão. “A
gente ficou muito feliz com
o anuncio dos recursos financeiros e, posteriormente,
faremos as documentações
necessárias para que isso se
concretize”, afirma Junior.
Bakri agradeceu a confiança e a parceria do prefeito; do
vice Klevinho; do chefe de gabinete, Douglas Pasqualin, do
empresário Álvaro Pasqualin;
e do João Lopes, presidente
do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, que
representa os agricultores de
Inácio Martins e de Marcio
Chaves, secretário da Agricultura, que estiveram presentes
no evento. “Ver o resultado
do nosso trabalho fazendo a

PAZ E BEM
AMAR E SER AMADO
VANDERLEI KAWA
Caríssimos! O amor de Deus é incondicional e o nosso amor como será que agimos com o outro?Jesus nos
diz:”Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”. O
Papa Francisco em seus escritos sobre o AMOR, nos diz que
ninguém pode viver sem o amor e não devemos crer o que o
amor deva ser merecido, que se não formos belos, atraentes e
fortes, ninguém pensará em nós. Os narcisismos do homem
e da mulher nascem da solidão; é possível que ninguém esteja disposto a querer bem gratuitamente a outra pessoa, é
um questionamento muito importante que devemos fazer.
O Papa afirma que não seria um mundo, mais um inferno,
pois destas de tantas formas de ódio social e delinquência,
existe quase sempre um coração não reconhecido, o Papa diz
que não existe crianças ou adolescentes maus, mas pessoas
infelizes. Somente a experiência de dar e receber amor, isso
faz o homem e a mulher feliz, um amor como o de Deus vem
antes de tudo e é incondicionado. Deus não ama por alguma
razão, mas porque Ele mesmo, é amor e o amor tende por
natureza, a se difundir, a se doar. A maior prova do amor
de Deus por nós foi quando seu Filho Jesus morreu por nós,
quando ainda éramos pecadores, estávamos distantes de
Deus. E quem de nós ama desta maneira, senão um pai ou
mãe? Todos nós fomos queridos, amados e desejados por
Deus. Deus imprimiu em nós uma beleza primordial que
nenhum pecado ou escolha errada na vida pode cancelar isso
de cada um de nós. E podemos nos perguntar qual remédio
para curar o coração de uma pessoa infeliz. Antes de tudo é
preciso abraçá-la, para que sinta que é desejada que é importante e deixar de ser triste. Amor chama Amor. “Jesus não
morreu e ressuscitou para si mesmo, mas por todos nós, para
que nossos pecados sejam perdoados. Assim, podemos viver
a sua Ressurreição em nossa vida sempre, acreditar sempre
que a vida depois de nossa morte terrena será eterna, para
quem viver Jesus sempre e seus ensinamentos de vida, de luz
e de verdade. Nesse tempo difícil que passamos, infelizmente muitas pessoas vivem isoladas de Jesus, muitas pessoas
que vivenciamos, amarguradas e sem esperança vivem no
sepulcro há bem mais de três dias. É preciso que cada cristão
germinem todos os dias em seus gestos e olhares, o dom da
esperança e da fé no Deus Pai que nos ama para sempre.
Viva a Vida. Paz e Bem!

diferença na vida das pessoas
é o que nos motiva a seguir

sempre em frente batalhando
em prol dos paranaenses”,

Mariana Fachini

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bakri,
esteve em Inácio Martins na
sexta-feira (18), e assegurou
pedidos feitos pelo prefeito Junior Benato, que somam quase R$ 5 milhões em recursos.
Entre as solicitações estão
equipamentos agrícolas para
fortalecer a agricultura familiar, um barracão industrial
para formar mais empregos
no município, pavimentação
asfáltica, melhorias de infraestrutura do parque municipal com readequação e
modernização no Centro de
Tradições Gaúchas (CTG), um
veículo para agricultura e
melhoria na trafegabilidade
rural, nas estradas; as quais
tiveram resposta positiva do
deputado.
O prefeito Junior Benato

disse Hussein.
No ano passado, o deputado destinou mais de R$ 500
mil, via emenda parlamentar a fundo perdido, para a
compra de maquinários a
mais de 20 associações de
agricultores de Inácio Martins: plantadeiras, carretas,
colhedeiras, entre outros.
Aos poucos, os equipamentos
estão chegando ao município
e, segundo Hussein, mudam
o dia a dia dos produtores,
que utilizam as máquinas de
forma coletiva em suas propriedades.

Na Gemü Válvulas e Sistemas de Medição e Controle o ganho de produtividade foi de 37% na linha aplicada

Estão abertas as inscrições para programa que
auxilia indústrias a aumentarem a produtividade
Podem se inscrever empresas de diferentes segmentos que desejem
melhorar a competitividade e reduzir custos
Em um momento de retomada econômica, aumentar a produtividade e diminuir os
desperdícios com foco em melhoria contínua é fundamental. Para apoiar as indústrias
a atingirem esses objetivos, o Senai no Paraná está com vagas abertas para o Programa
Brasil Mais. Uma parceria com o governo federal, a mentoria oferece às indústrias
participantes a oportunidade de obter um aumento de produtividade de no mínimo
20% em determinada linha de produção, por meio de técnicas de produção enxuta.
Com o Brasil Mais, governo federal e Senai subsidiam 80% do valor e a empresa arca
apenas com 20%, o equivalente a R$ 2.400. Já as indústrias associadas aos sindicatos
filiados ao Sistema Fiep, R$ 950. “A indústria brasileira reconhecidamente possui
índices de produtividade que podem ser melhorados”, afirma Felipe Couto, gerente
de Consultorias de Inovação e Produtividade do Sistema Fiep. “Permitir a melhoria
de pelo menos 20% no processo-alvo desse atendimento é o objetivo do programa”,
completa.
COMO FUNCIONA
O Brasil Mais atende indústrias de diversos segmentos, que podem indicar até três
colaboradores para os treinamentos. Inicialmente, podiam participar apenas empresas
que tivessem de 11 a 499 colaboradores, mas, atendendo a uma solicitação de entidades
sindicais e indústrias para ampliar a atuação do programa, o Sistema Fiep conseguiu,
por meio de uma negociação com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que o
Brasil Mais agora também atenda empresas que tenham de 4 a 10 funcionários. Por
se tratar de um projeto-piloto, envolvendo somente o Paraná, há limite de adesão de
até cem indústrias de micro e pequeno portes.
O programa tem a duração de 12 semanas com encontros semanais. Em um primeiro momento, acontece a formação de grupos de até oito indústrias. Já o segundo
momento é individual, quando o mentor do Senai acompanha os colaboradores dentro
de cada indústria para diagnosticar e aplicar as melhorias no processo industrial objeto de melhoria. Como o conhecimento fica dentro da empresa, a metodologia pode
ser aplicada em outros setores.
INSCRIÇÕES PARA A EDIÇÃO DE 2021
As inscrições podem ser feitas no site senaipr.com.br/brasilmais ou pelo e-mail
brasilmaispr@sistemafiep.org.br.
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Síndrome pós-covid-19: o que é,
sintomas e como tratar o problema

Mesmo após a cura
da doença, algumas
pessoas precisam
continuar o processo
para a recuperação
completa

As sequelas deixadas pela
Covid-19 têm afetado a qualidade de vida dos pacientes,
que após a cura da doença,
precisam continuar os tratamentos para poderem recuperar-se totalmente, pois muitos
sintomas continuam e alguns
agravam devido à Covid.
São muitas sequelas deixadas pela doença, e em cada
paciente pode ser de forma
diferente. As mais comuns
são respiratória e dispnéia
crônica. Além disso, o paciente
também pode apresentar problemas neurológicos, em que
pode ter AVC, infartos, problemas de coagulopatia, casos de
trombose, vasculite, cefaleia,
que é a dor de cabeça intensa,
sintomas de depressão, náuseas, vômitos, diarréias e tosse
seca crônica, entre outros.
Uma pesquisa feita pela
Universidade de Leicester,
no Reino Unido, mostra que
sete em cada dez pacientes
hospitalizados por Covid-19
não se recuperam totalmente
mesmo depois de cinco meses
de alta médica. A Universidade de Leicester analisou cerca
de mil pessoas que ficaram
internadas entre março e novembro do ano passado.
Doutor João Henrique Sabag Duarte, médico da Santa
Casa de Irati, conta que a experiência que tem em relação
ao pós-covid é com pacientes
que passaram por internação
hospitalar. Mas que é preciso
que a pessoa procure um especialista já no início, e indica
o serviço de fisioterapia, tanto
para parte respiratória quanto
para a muscular, e tem que

Ana Moraes

JAQUELINE LOPES

Luiz Carlos Campos, 64 anos, faz exercícios em casa para se recuperar das sequelas
ser acompanhando por uma
equipe multidisciplinar, com
nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc.
Um dos pacientes que teve
sequelas e ainda trata é Luiz
Tomal, aposentado, morador
de Rio Azul. Ele ficou oito dias
internado e já faz tratamento
de fisioterapia há um mês, na
Secretaria de Saúde do município, que ajuda na respiração.
Para ele, o maior problema
é no período noturno. “O dia
que faço os exercícios, à noite
já estou bem mais tranquilo”.
Já a jovem de Irati, Sara
Sarraf, ficou 11 dias internada.
Nos primeiros dias depois da
alta, Sara conta que era difícil
falar ou levantar da cama e ir
até a sala, por exemplo, sem
ficar ofegante. Tudo cansava.
“Brinquei que eu parecia uma
senhora de 80 anos. Agora,
parece que cheguei aos 60.
Espero voltar aos 30 em breve.
A recuperação é bem lenta.
Ainda tenho dificuldade para
me abaixar sem ter tontura”,
comenta. Logo após a alta,
ela iniciou a fisioterapia para
recuperar a capacidade dos
pulmões e também das articulações e músculos, pois sentia

dores. Sara também toma
anticoagulante e remédio
para controlar a frequência
cardíaca.
A médica de Rio Azul,
Nilma Moncalvao de Sousa,
comenta que é comum os
pacientes sentirem falta de
ar com pequenos esforços, por

“A minha vida não
é mais como era
antes da Covid-19”.

LUIZ CARLOS CAMPOS

isso é necessária a fisioterapia.
“Às vezes, com três ou quatro
sessões o paciente aprende os
exercícios e continuam a fazê-los em casa. No município
a gente faz uma avaliação,
esses pacientes a gente pode
atender via ambulatorial, com
os pacientes mais críticos, a
gente vai até a casa”.
A fisioterapeuta Tatiane
Marques Faber Marcondes,
explica como faz o tratamento
dos pacientes que tratam as
sequelas da Covid. “É muito
específico para cada paciente.

Rio Azul elabora plano para tratar
pacientes do pós-Covid
A Secretaria de Saúde de Rio Azul elaborou uma estratégia para tratar as sequelas da
Covid-19. Um questionário é enviado a todas as pessoas que tiveram a doença para saber
quais são os sintomas. Assim, uma equipe de profissionais está disponível para atender aos
pacientes.
Este questionário é enviado por meio do número de telefone dos pacientes, pelo aplicativo
WhatsApp, e também por e-mail, e serve para definir o setor, a situação e o sintoma
mais preminente a ser atendido. Para o tratamento, foi montada uma equipe para fazer o
monitoramento de pós-covid, com clínico, fisioterapêutico, fonoaudiológico, psicológico,
terapêutico com as PICS (Práticas Integrativas e Complementares no SUS).
“Com esse questionário a gente tem a disponibilidade de encaminhar para esses
profissionais e fazer esse trabalho de acompanhamento. A gente tenta ver e atendê-los da
melhor maneira”, comenta Jaqueline Ferreira de Camargo, farmacêutica de Rio Azul.
Jaqueline teve a ideia desse questionário a partir de uma nota informativa de um curso
que faz sobre gereatria, e viu um trabalho feito em Belo Horizonte (MG), que é sobre
reavaliação e reabilitação do paciente pós-covid, e resolveram implantar na Secretaria.
Fazem parte do grupo de monitoramento em Rio Azul: Cristiana, Secretária de Saúde;
Maria Elaine, Coordenadora da Atenção Básica; Keytch, coordenadora da Epidemiologia;
Evaldo, educador físico; Tatiane; fisioterapeuta; Débora, fisioterapeuta; Fernando,
fisioterapeuta; Paula, Fonoaudióloga; Nilma, médica; Jaqueline, farmacêutica; Kelen,
psicóloga.

A gente procura fazer exercícios, inicialmente, leves e
conforme o paciente evolui
colocamos mais resistência,
mas são exercícios respiratórios simples, que podem
ser feitos em casa”. Tatiane
ressalta que a pessoa precisa
passar por uma avaliação e ser
acompanhada pelo especialista para saber a forma correta
dos exercícios e ver a evolução
para depois dar a alta.
O aposentado João Heurku,
morador de Rio Azul, é um dos
pacientes que faz tratamento
de fisioterapia. Ele não ficou
internado, porém em casa
esteve na cama por 12 dias.
E conta que, após o período
de isolamento, sentiu dor
no peito, tontura, fraqueza e
falta de ar. “Faço exercícios

para respiração e dor no peito,
estou melhorando, sinto uma
diferença. Mas não é fácil,
é uma doença muito triste,
a gente se desespera, quase
entra em depressão, parece
mexer com a cabeça. Consigo
vir fazer os exercícios, estou
me recuperando”, disse.
O primeiro paciente a receber alta da Santa Casa de Irati,
que ficou 26 dias internado,
Luiz Carlos Campos, 64 anos,
teve muitas sequelas. Ficou
cerca de 15 dias na cadeira de
rodas e não conseguia andar,
tinha dores, teve problema
no estômago, no intestino e
precisou fazer vários exercícios para se recuperar, e
depois de sete meses que saiu
do hospital, ainda faz o tratamento, mas agora em casa. “A
minha vida não é mais como
era antes da covid”, comenta
Campos.
Outra sequela muito comum nos pacientes é a perda
do paladar e olfato, que é uma
das mais leves, e também
pode ser tratada de acordo
com a Dra. Nilma. “O paciente mesmo pode buscar uma
solução para esse problema.
Ele pode acessar o YouTube, e
ver vídeos de como recuperar
estes dois sentidos, que são
exercícios simples e pode ser
feitoem casa”.
A médica ainda enfatiza
que é necessário entender
cada paciente, pois cada um é
afetado de forma diferente, e
que se o paciente for fazer em
casa os exercícios precisa respeitar o tempo, e não exagerar,
pois na ânsia de terminar
rápido pode piorar o quadro.
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HOMENAGEM

Homenagem feita por
amigos e familiares
ao querido prefeito
Marcos Chiaradia
FUNCIONÁRIOS E AMIGOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
A vida é feita de encontros
e desencontros, de chegadas e
partidas, e na vida vamos enfrentando muitas despedidas.
O mundo nos prega muitas
surpresas. Muitas nos fazem
sofrer, trazem tristeza, dor
e luto. A sua partida Marcos,
tão prematura, foi uma dessas surpresas imprevisíveis
do destino que nos tiram o
chão. Ninguém poderia imaginar que nos deixaria tão cedo,
tão abruptamente, pois nosso
grande amigo MARCOS HENRIQUE CHIARADIA foi embora
deste mundo. Não sabemos
ainda como lidar com esta perda. Nossos corações estão pesados e a tristeza é enorme. Não
estamos ainda em condições
de entender o que aconteceu.
Por agora, nós só conseguimos
sentir, e é tudo ainda tão abstrato. Pensamentos aleatórios,
confusos, tristes, muitos tristes.
Será que n o estamos sonhando, meu amigo? Gostaríamos
que fosse um pesadelo, mas
não é, é a realidade dura e crua.
Nós ainda não conseguimos
raciocinar direito.
Nosso amigo MARCÃO, você
se foi para sempre, e este momento ficará marcado como

a sua última jornada na Terra.
Hoje, percebemos como a vida
é injusta. Ver partir um amigo
tão cedo e com tantos sonhos
por concretizar deixando nossos corações destroçados. Ainda é difícil para nós aceitarmos
que tudo tenha terminado
repentinamente.
Marcos era um filho que só
deu orgulho a seus pais, um
irmão carinhoso, um pai dedicado, um avô amoroso. Um
profissional, que pelo trabalho
realizado, recebeu o reconhecimento da população guamiranguense, um homem humano,
impar e tinha o coração cheio
de esperança, sonhos a serem
realizados, projetos, muitos
caminhos a serem trilhados e
uma vontade enorme de fazer
a diferença por Guamiranga, e
de trabalhar pelo bem-estar e
igualdade do povo.
Nós nos consideramos pessoas de sorte por ter conhecido,
essa pessoa chamada carinhosamente como Marcão do povo.
Nós tivemos sua amizade e convivíamos com você e mesmo
que já tenha partido, levamos
sempre nossas lembranças
no peito. Ao seu lado, querido
amigo, aprendemos a confiar
mais em nós e nas outras pessoas também. Você ensinou o
verdadeiro valor da amizade
e todos estes aprendizados
seguem conosco, prometemos
ajudar no que for preciso para
que seu legado siga em frente
com seus sonhos e projetos que
são muitos. Espero que possa
nos ouvir aí de cima e saiba a

diferença que fez nas nossas
vidas. Um amigo assim não é
esquecido nunca.
Levamos o seu carinho, sua
amizade e seu companheirismo na memória e agradecemos
sempre por tudo que vivemos.
Você deixou um imenso vazio
em nossas vidas e em nossos
corações. Depois da sua partida, as nossas vidas nunca
mais serão a mesma. Você
sempre estará vivo em nossas
lembranças, sempre fará parte
de nossas vidas nas grandes e
pequenas recordações. Você
deixou muito amor em nós. O
seu amor pela vida continua
pulsando em nosso peito. Graças a seu trabalho e dedicação
muitas vidas foram salvas. Só
desejamos que você faça sua
viagem em serenidade e descanse em paz no seu novo lar.
Nossa amizade prosseguirá
seu rumo, pois essa, a morte
não levará. Neste momento de
extrema dor, onde as palavras
nos faltam, pedimos a Deus que
com toda a sua misericórdia de
forças e conforto necessário
à sua família que assim como
nós, já sentem vazio que esse
grande homem deixou e que
continue a ser lembrado por
todos nos pela pessoa especial
que foi.
Guamiranga perde um
grande homem e o céu ganha
uma estrela. Desejo que esteja
em paz, que Deus esteja ao
seu lado e que, de alguma forma, nossa fé possa levar estas
palavras até você. Siga o seu
caminho em paz, iluminado

pelas bênçãos de Deus.
Nós estaremos sempre
aqui, orando por você e
enviando as nossas energias positivas de amor e
carinho.
A nossa existência é
um portal, uma passagem, o movimento da
vida é algo transbordante.
Quando concordo com a
realidade, compreendo
que somos guiados por
uma força maior, aos desígnios do nosso criador. A
vida não traz o que a gente
quer, ela traz o que a gente
quer, ela traz o que a gente
precisa!
O que nos moveu até
aqui foi a esperança de
juntos, enquanto equipe
realizar o melhor para
este município. E qual a
mensagem que isso nos
traz?!! O para que de tudo
isso?!!
Nosso amigo Marcos sonhava com novas
oportunidades para Guamiranga, sonhava com
renovação, vislumbrava
por mudanças. Marcos
cultivou um solo fértil em
sua trajetória política e cidade, ele acreditou na mudança, em fazer o melhor
que poderia ser feito, sem
exclusões, com equidade,
justiça e honestidade.
A nossa equipe está
seguindo, até onde Deus
quiser, reescrevendo uma
nova história, honrando o
que nos foi confiado.

Ana Moraes

... Ao nosso amigo Marcão do povo

FOLHA
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PM prende homem por posse irregular
de arma de fogo e crime ambiental
Na ação, foram
apreendidas
uma espingarda,
munições e uma
motosserra

Após denúncias, a
equipe da Polícia Militar
prendeu um indivíduo
por posse irregular de
arma de fogo e por corte
ilegal de árvores nativas
na localidade de Cachoeira, em Inácio Martins.
Na operação, realizada na
quarta-feira (23), foram
apreendidos uma espingarda, munições e uma
motosserra.
Ao se deslocar até o
local, os policiais constataram de imediato uma
grande área de destoca.
Na residência, a esposa do
indivíduo disse à polícia
que ele estava na mata.
Diante disso, a equipe foi
à procura do homem, que

8ª CIPM

REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA 8ª
CIPM

Foram encaminhados para a Delegacia de Irati os objetos apreendidos na ação policial
foi localizado pelo barulho
da motosserra.
Em meio a mata, foi flagrado o sujeito cortando
uma árvore de Xaxim. Então, foi realizada abordagem e feita busca pessoal,
mas nada de ilícito foi encontrado. Outro indivíduo

que estava no local também foi abordado, porém
nada foi encontrado com
este também. A polícia deu
voz de prisão ao indivíduo
por crime ambiental.
A equipe observou que
várias árvores foram derrubadas, entres elas: Im-

buias, Araucárias e Xaxim.
Também foi localizado
um forno de carvão e um
trator com uma carreta
carregada com várias toras de madeira. Segundo
o autor, o trator era usado
para baldear a madeira até
o forno.

Em um paiol, foi encontrada uma espingarda
pendurada na parede, esta
se tratava de uma réplica
de fabricação artesanal.
Escondido no meio de
espigas de milho também
estavam uma lixadeira
Bosch e uma arma de fogo
do tipo espingarda, marca
Boito cal.36, dois canos.
Ainda, três cartuchos deflagrados de cal.36 foram
encontrados. Com isso, foi
informado ao autor que
seria preso também por
posse irregular de arma
de fogo.
A CIA de Polícia Ambiental de Guarapuava
também esteve no local.
Em seguida, foram realizados os procedimentos
administrativos da mesma.
O autor foi conduzido
até o pronto atendimento
para laudo de lesões corporais e posteriormente,
juntamente com os objetos
apreendidos, encaminhado para a Delegacia de
Irati para a realização de
flagrante.

IRATI

Guarda Municipal apreende
veículo utilizado em roubo
teriam atendido uma
ocorrência de roubo pela
manhã. As placas e características do veículo
abandonado, condizia
com o utilizado no crime. Os agentes realizaram buscas na mata
e encontraram uma jaqueta na cor preta e
uma faca, tais objetos

O crime aconteceu
na manhã de
quarta-feira

REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA
GM DE IRATI

GM de Irati

A

G u a r da Municipal
de Irati
apreendeu um
veículo que foi usado durante um roubo, na tarde
de quarta-feira (23). Por
volta das 13h30, foi informado à equipe que o
carro estava abandonado em um matagal, na
Rua Ametista, no Bairro
Pedreira.
A guarda se deslocou
até o local e constatou
q u e s e t r a t av a d e u m
veículo GM Classic. Foi
realizada consulta via
sistema, e não foi encontrado nenhum alerta de
furto/roubo.
Outra equipe da Guarda chegou ao local e informou aos agentes que

O veículo estava abandonado em uma mata no Bairro Pedreira

também batiam com as
características repassadas.
Diante da situação,
foi solicitado apoio do
guincho da Policia Militar para encaminhamento do veículo à Delegacia. O GM Classic
possuía mais de R$ 8 mil
em débitos.
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Programa SESI cuide-se mais
realiza exames em Teixeira Soares
O projeto ficou
por três dias no
município

O

Programa
SESI Cuide-se Mais
esteve em
Teixeira
Soares na
terça (22), quarta (23) e
quinta-feira (24) e realizou exames na população
para a prevenção dos mais
diversos cânceres. Foram
feitos o papanicolau, exame de mama, PSA (coleta
de sangue) e de pele. O
projeto veio ao município
através de uma parceria
com o SESI, outras prefeituras e o Sistema de
Transmissão Gralha Azul.
Os exames foram feitos
através de uma unidade
móvel que disponibiliza
profissionais capacitados
e equipamentos de alta
tecnologia para realizar
os atendimentos com qualidade. A carreta esteve
em frente ao Hospital de
Teixeira Soares.
A parceria da Engi com
o Sistema de Transmissão
Gralha Azul, promove o
Programa Cuide-se Mais
de prevenção ao câncer.
São realizados exames em
11 municípios em que a
Engi atua. Segundo Maria
Christina Rocha, gerente
executiva de projetos institucionais do programa
FIEP, o desenvolvimento
do câncer é determinado
pela combinação de diversos fatores, sejam eles
genéticos, ambientais e

Hellen Roik

REDAÇÃO

A carreta esteve em frente ao Hospital de Teixeira Soares, nos dias 22, 23 e 24
principalmente hábitos de
vida. O diagnóstico precoce da doença possibilita
maior chance de cura e
sucesso no tratamento. “O
programa leva os exames
para perto do trabalhador
e da comunidade, atendendo todos os protocolos
de saúde determinados pelas autoridades sanitárias.
O projeto vem como uma
responsabilidade social”,
aponta Maria.
O prefeito de Teixeira
Soares, Lula Thomaz, afirmou que o município esteve em festa por receber
a carreta que leva saúde à
população. Segundo Lula,
grandes pessoas estão envolvidas no processo, e
todas fazem a diferença
para a melhora na vida da
população, pois trazem a
saúde pública para mais

perto da comunidade.
Tendo em vista o atual
momento pandêmico, o
prefeito aponta que o coronavírus circula entre o
povo, mas as doenças preexistentes também. “Esse é
um grande centro médico
móvel que esteve disponível para os munícipes.
Toda inovação atrai pessoas pela curiosidade, mas
neste momento usamos
isso a favor da saúde, porque, com certeza, chamou
atenção pela mobilização
do pessoal”, afirmou.
Lula Thomaz comenta
que geralmente as mulheres se cuidam e se previnem mais do que os homens, entretanto, é muito
importante que os homens
se cuidem também.
A vice-prefeita de
Teixeira Soares, Juliana

Belinoski, contou que o
município tem sempre o
cuidado de realizar ações
de prevenção como o outubro rosa e novembro azul,
que convidam homens
e mulheres a cuidarem
da saúde. Para Juliane, o
programa é inovador, uma
vez que a carreta chama a
atenção e auxilia na prevenção. “As mulheres e

homens têm a oportunidade de fazer os exames,
com pessoal totalmente
especializado para fazer o
cuidado com o povo. Prevenir é amar-se”. Juliana
reforça o convite para que
homens e mulheres se
cuidem.
Carina Baumel fez exames na carreta e agradeceu a Engi e a prefeitura
pela ação. “É super importante na nossa cidade esse
programa, é uma oportunidade única porque leva
a facilidade de realizar
exames até a pessoas que
têm dificuldade de sair de
casa, de estar se deslocando. Com essa iniciativa, a
gente vai poder detectar
os problemas na cidade
também. Fico muito grata
por fazer esses exames na
minha própria cidade”,
disse Carina.
Outras cidades serão
beneficiadas com o programa, como Ariranha do
Ivaí; Balsa Nova; Campo
Largo; Cândido Abreu;
Cruz Machado; Paulo Frontin; Pinhão; Porto Amazonas; São João do Triunfo
e São Mateus do Sul. Os
atendimentos iniciaram
em maio e vão até agosto.
2700 mil exames gratuitos
são oferecidos para essas
cidades.
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O que são disfonia e voz rouca?
A maioria dos
casos de voz rouca
são por causa de
inflamaçõesnas
pregas vocais
DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

D

isfonia
é um sintoma clínico que
significa
dificuldade na produção da voz.
E s s a d i f i c u l d a d e p ode
manifestar-se como esforço à emissão, dificuldade
em manter a voz, variação
na qualidade vocal, cansaço ao falar, variações de
frequência fundamental
habitual ou na intensidade, rouquidão, dificuldade de projeção, perda de
eficiência vocal e pouca
resistência ao falar, entre
outras.
A maioria dos episódios
rouquidão por uma inflamação das pregas vocais
devido a infecção viral
das vias aéreas superiores
(resfriado comum ou gripe). Fonotrauma por uso

Reprodução

O QUE É DISFONIA?

O uso abusivo da voz pode causar diversos problemas que se agravam com o passar do tempo, denominadas de lesões fonotraumáticas

abusivo e excessivo da voz
também é causa de comum
de rouquidão.
Entretanto, caso a rouquidão persista por mais
de 15 dias a causa deve ser
investigada.
QUAIS SÃO AS
CAUSAS DE DISFONIA
/ ROUQUIDÃO?
Didaticamente podemos dividir as causas

de disfonia em duas
principais: àquelas decorrentes do uso inade quado ou abusivo da
voz e àquelas causadas
por alguma doença na
laringe que não tem relação com o uso da voz.
O uso incorreto da
v o z p o d e l e va r a c o m portamentos vocais alterados sem a presença

DISFONIA FUNCIONAL
Alteração vocal que ocorre na ausência de alteração estrutural ou
neurológica da laringe. Disfonia psicogênica ou de tensão muscular
são outras denominações desta patologia.
Ocorre uma incoordenação entre a fala e a respiração ou o uso
inadequado da estrutura laríngea à fonação. Estresse e problemas
psicológicos podem ser o fator causal ou de piora dos sintomas. É
mais comum em mulheres, geralmente de caráter transitório e pode
ter como gatilho uma infecção de vias aéreas superiores (gripe ou
resfriado comum).
O paciente se queixa de voz rouca, soprosa, com alterações no
timbre da voz, redução no tempo de fonação (dificuldade em finalizar
uma frase) e fadiga vocal (maior esforço para falar que o habitual).
O diagnóstico é feito através da laringoscopia por vídeo e/ou
videoestroboscopia laríngea, quando se exclui doenças orgânicas da
laringe.
Fonoterapia é o tratamento de escolha, porém psicoterapia pode
estar indicada.

de uma lesão orgânica
i d e n t i f i c áve l . O u s e j a ,
o indivíduo apresenta
um distúrbio vocal com
uma laringe normal,
sem nenhuma alteração na prega vocal. É
denominada de disfonia funcional.
O uso abusivo da voz
pode levar ao desenvolvimento de lesões laríngeas, denominadas
d e l e s õ e s f o n o t ra u m á ticas. São elas: as cordites inflamatórias, nódulos vocais, Edema de
Reinke e pólipos vocais.
Esse tipo de disfonia é
chamada de disfonia

orgânica se cundária.
Outras causas de disfonia independem do
uso da voz. São denominadas de disfonia
orgânica primária, ou
seja, o paciente apresenta uma alteração
vocal decorrente de
alguma lesão laríngea.
Incluem-se as doenças
inflamatórias, infecciosas, tumores, alterações ou malformações
congênitas, doenças
sistêmicas com comprometimento na laringe e disfunções do sistema nervoso central e
periférico.
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Fernandes Pinheiro adota novo
método de ensino na rede municipal
As aulas acontecem
via Google Meet e
possibilitam uma
interação em tempo
real

Aulas acontecem em tempo real, via Google Meet, com alunos da rede municipal de Fernandes Pinheiro

naquele exato momento,
como ocorre com as meets”.
O diretor ainda afirma que os
pais aceitam melhor as atividades impressas, pois causa
certa revolta nos mesmos,
em saber que apenas uma
parte dos alunos tem acesso
a essa nova ferramenta de
ensino.
O secretário Sérgio Gomes, enfatiza que neste momento de dificuldades em relação ao ensino, é importante
a interação da escola também
com os pais dos alunos, e garante que nenhuma criança
fica desassistida, pois, agora,
que o distanciamento social é
tão importante, a Secretaria
de Educação e os professores
estão sempre buscando fazer
o melhor trabalho em prol da
educação.
RELATO DE ALGUMAS
PROFESSORAS DA
REDE MUNICIPAL EM
RELAÇÃO ÀS AULAS
VIA MEET
O novo método de ensino
adotado pela Secretaria de
Educação, diverge opiniões
entres os professores, pois é
útil como um complemento,
mas não como a única forma de ensino e auxílio aos
alunos.
A professora Regiane
Aparecida de Jesus atua no
2º ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal
Bituva dos Machados, e relata
a experiência com o novo
modelo. “Tenho aprendido
muita coisa nesse tempo,
muita coisa eu tive que me
reinventar como profissional, trabalho através de vídeo
aula, material impresso e
também, agora, com essa
nova ferramenta para nos
auxiliar e nos ajudar no ensino das nossas crianças, que
são as meets. Essas aulas meets são muito importantes.
Tenho percebido que, através
delas, tenho tido um retorno
muito bom das atividades”,
a professora comenta que os
alunos estão mais participativos e entusiasmados com as
aulas, pois assim, conseguem
ter contato também com os
colegas.
A professora do 5º ano,
Marli Terezinha Viegandt Sausen, da Escola R. M.

Professora Genny S. Kuller,
relata que, ”atividades impressas, não são suficientes
para ensinar o aluno, pois
a aprendizagem se dá por
meio da interação professor
aluno”.
Cintia Aparecida Bonfim,
professora do 5º ano, comenta
sobre a experiência “A nossa
casa passou a ser a nossa sala
de aula, e acabamos entrando
na casa dos alunos através das
aulas meet, ainda não conseguimos alcançar 100%, mas
com os que acompanham
as aulas pôde-se ter uma
noção de como está sendo o

desenvolvimento em casa”
a professora também alerta
que, mesmo que as aulas via
meet tenham bons resultados, não substituem o ensino
presencial, visto que é importante o professor estar atento
ao desenvolvimento motor e
cognitivo das crianças.
Mesmo que o método de
ensino tenha sido modificado, a professora Thaís Padilha Goys continua aplicando
as aulas de reforço aos alunos
do 3º, 4º e 5º da Escola Municipal Floresval Ferreira, “são
os alunos que necessitam de
uma atenção maior. Além da

SAC 0800 724 7220. Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

A quase um ano e meio
sem aulas presenciais, os
professores e a Secretaria
de Educação de Fernandes
Pinheiro fazem o uso da
tecnologia para diminuir a
defasagem no ensino. Uma
estratégia adotada em conjunto, foi a utilização da ferramenta Google Meet, capaz
de transmitir reuniões ao
vivo.
O secretário de educação,
Sérgio Gomes, explicou que
no início da pandemia pensava que seria algo passageiro,
mas que este ano sentiu a
necessidade de reinventar
o modelo de educação. Durante o mês de maio, após
ouvir relatos de alunos da
rede estadual e também
sugestões de professores,
adotou o modelo de aula via
meet, primeiramente como
um teste, mas visto que o resultado foi positivo, manteve
este método.
Para o secretário, é importante que esse modelo continue, pois existem alunos
que não tem acesso a rede de
internet e os pais enfrentam
dificuldades em relação ao
horário das aulas. Mesmo
agora fazendo com o uso das
meets, o envio do material
impresso não parou.
Além das meets e do material impresso, os professores ainda fazem o uso de
vídeos, áudios e grupos no
WhatsApp para sanar a dúvida de todos os alunos, assim
é garantido que nenhum
discente fique desamparado
em relação aos estudos.
Desde o ano passado, é
feito o envio das atividades
impressas aos alunos, estas,
são previamente elaboradas
pelos professores. A cada 15
dias os pais vão até a escola
e retiram as atividades para
realizá-las com os filhos.
Mesmo que para muitas
escolas e professores, a aula
via Google Meet seja um
avanço, em outras áreas do
município não teve boa adaptação, pois não há facilidade
em acessar a internet, no âmbito rural os pais e docentes
relatam a dificuldade.
A Escola Rural Municipal
Presidente Costa e Silva, localizada no Assungui, zona
rural de Fernandes Pinheiro,
por meio de um documento enviado pelo diretor da
mesma, Jeferson Alves Pires,
relata a opinião dos pais dos
alunos nesse momento em
que o uso das mídias sociais
é tão importante. “Os vídeos, fotos e áudios são mais
aceitos principalmente por
não ser necessário o acesso

Reprodução do Facebook

ESTHER KREMER

atividade em folha, preciso
ter contato com os alunos
através das mídias”, disse.
Contudo, a docente enfatiza
que não está sendo fácil, pois
nem todos os alunos participam das aulas.
CMEIS
Além das escolas de Fernandes Pinheiro, os CMEIs do
município também utilizam
das mídias sociais para a melhoria nas aulas, entretanto,
as professoras relatam uma
dificuldade em utilizar esses
novos métodos.
O CMEI Tia Aurora mostra que não tive bons resultados, “as atividades enviadas no formato de apostila
apresentam resultados melhores e maior participação
dos alunos, já que muitas
crianças ficam com outras
pessoas durante o dia (avós,
irmãos, etc.) e acabam não
enviando os vídeos das atividades propostas, tendo
alguns casos também de
famílias que não tem acesso
à internet”. O CMEI também
relatou que no dia 17/06, logo
após uma semana toda de
atividades remotas, todos os
pais entregaram o material
de seus filhos, provando que
as atividades impressas geram um resultado maior na
educação infantil.

A nossa

máquina
a
de cartões
õe
ões

Prática,
ágil e
segura

facilita as suas vendas.

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?
Acesse
sicredi.com.br/maquinadecartoes
para saber mais.
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Prefeitura
Municipal de Rio Azul
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 79/2020
PROCESSO: PREGÃO 39/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS
EIRELI EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA
Termo Aditivo de Prazo, embasado no Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia
20/09/2021 o prazo de vigência e execução, contidos na
Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 79/2020.
ASSINATURA: 21/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Suzane Alves Borcath – Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 80/2020
PROCESSO: PREGÃO 39/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e
ANGAI COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA
Termo Aditivo de Prazo, embasado no Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia
20/09/2021 o prazo de vigência e execução, contidos na
Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 80/2020.
ASSINATURA: 21/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Nilton Silverio Borcath Santos- Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
100/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA ME
CLÁUSULA PRIMEIRA
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o
acréscimo do valor de R$ 25.239,80 (vinte e cinco mil,
duzentos e trinta nove mil e duzentos e trinta e nove
reais e oitenta centavos) equivalendo a 11,569% (onze
virgula cinquenta e seis e nove por portento)
ASSINATURA: 21/06/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - REPRESENTANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
3º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 135/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e

CONSTRUTORA TANGARA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Termo Aditivo de Prazo, embasado no Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia
31/12/2021 o prazo de vigência e execução, contidos na
Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 135/2020.
ASSINATURA: 08/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Walter Alexsandro Silva - Representante

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 25 de junho de 2021.
Rio Azul, 23 de junho de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 – PLATAFORMA BLL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES
FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 E
S500 PARA A FROTA MUNICIPAL,
FAVORECIDO: RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ.: 02.578.240/0001-01
Rio Azul, 21 de junho de 2021.
LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS N°.:
76/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO: RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ.: 02.578.240/0001-01
PRAZO DE DURAÇÃO DA ATA REGISTROS DE PREÇOS: de 21/06/2021 à 20/06/2022.
ASSINATURA: 21/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - PREFEITO MUNICIPAL
(a) FERNANDO GONZAGA PINTO – 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. 40/2021, do tipo menor
preço por item, com data de abertura para o dia 07 de
junho de 2021, às 08h30min, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA MUNICIPAL
DE RIO AZUL, através da plataforma eletrônica BLL. O
início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá
a partir das 13h30min do dia 25/06/2021 às 08h30min
do dia 07/07/2021, início da fase de lances às 09h do
dia 07/07/2021. O Edital e demais informações encon-

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público
para o conhecimento dos interessados, que se encontra
aberto Pregão ELETRÔNICO, nº. 42/2021, do tipo menor
preço por item, com data de abertura para o dia 08 de
junho de 2021, às 08h30min, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURAS E PARCELADAS DE TESTE RÁPIDO PARA COVID, através da
plataforma eletrônica BLL. O início de acolhimento das
propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h30min do
dia 25/06/2021 às 08h30min do dia 08/07/2021, início
da fase de lances às 09h do dia 08/07/2021. 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 25 de junho de 2021.
Rio Azul, 23 de junho de 2021.
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 Pregão Presencial, nº. 41/2021, do tipo menor preço por item, com data de abertura para o dia 08 de junho
de 2021, às 13h30min, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA O GERENCIAMENTO DE
PROJETOS E TREINAMENTO PARA USO DE SISTEMAS
DE PROJETOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
FEDERAIS. 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
30min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao partir das 13;30 hrs
do dia 25 de junho de 2021.
Rio Azul, 23 de junho de 2021.
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
Pregão ELETRÔNICO,
nº. 43/2021, do tipo menor preço por item, com
data de abertura para o
dia 08 de junho de 2021,
às 08h30min, cujo objeto
é a aquisição de KIT DE
ABASTECIMENTO PARA
TANQUE AEREO DE
DIESSEL, através da plataforma eletrônica BLL.
O início de acolhimento
das propostas comerciais ocorrerá a partir
das 08h30min do dia
28/06/2021 às 015h00min
do dia 07/07/2021, início
da fase de lances às
15;30h do dia 07/07/2021.
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 25 de
junho de 2021.
Rio Azul, 24 de junho de
2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Súmulas
RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL
PRÉVIA
DE AMPLIAÇÃO
HOSMAR SCHARAN
MADEIRAS EIRELI
torna público que recebeu do Instituto Água
e Terra - IAT, a Licença
Ambiental Prévia de
Ampliação, para instalação de uma nova caldeira à biomassa com
capacidade de geração
de vapor de 4.000 kg/h,
a ser instalada na Rua
Benedito Perretti, 323,
Centro, no Município de
Imbituva - PR.

REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO LICENÇA
DE OPERAÇÃO
COMPLAC MADEIRAS
LTDA torna público que
irá requerer ao Instituto
Água e Terra - IAT a
Renovação da Licença
Ambiental de Operação, para Fabricação
de Madeira Laminada
e Chapas de Madeira
Compensada, situada à
Rua Armando Cipriano
da Cunha, 587, no Município de Imbituva-PR.
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CLASSI FOLHA

ANUNCIE
AQUI!

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

Oportunidade de emprego
para motorista de carreta.
Interessados entar em
contato pelo telefone
(42) 99946-5995

Consertos de fogão
a gás, falar com:
Justino
3422-5596

FOLHA
-
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GENTE
Suelen Lima

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

T

em o azul
do céu nos olhos e
uma vida linda pela
frente! A estudante
de Agronomia Jessica
Czanoski comemorou
seu aniversário no
dia 21. Ela foi muito
parabenizada por
amigos e familiares.
Que sua vida seja
repleta de alegrias e
realizações.
Parabéns!

Amanda
Carolina
Castro
completou idade
nova na
quartafeira (23).
Um encanto de
mulher,
dedicada
em tudo
que faz.
Certamente
a vida
lhe trará
muitas
realizações.
Felicidades!

Nesta sexta-feira (25) a Ford Krause inaugura sua loja em Irati, na
Rua Trajano Gracia, 373. Não deixe de prestigiar e conhecer os veículos Ford e Jeep. Na foto, Aline Mansur, Ronaldo Batista, o gerente
Inácio Zavelinski e o proprietário da empresa, Avanildo Krause.

A chegada da pequena Lara trouxe muita alegria
aos papais Jéssica Dayanne Bettes e William Mattoso
Cumin. Ela dormiu tranquilamente em seu ensaio
newborn. Quem fez as lindas fotos foi
a fotógrafa Alessandra Smouter.

Formada em Jornalismo, Fernanda
Santos esteve à frente da equipe do
jornal Folha de Irati, onde mostrou
que seu forte é a comunicação e
o bom relacionamento. Isso com
certeza irá fortalecer seu trabalho
como secretária de Comunicação
Social de Irati, cargo que com
mérito, conquistou.
Parabéns e sucesso!!!

L

eticia Alves comemorou
seu aniversário na quinta-feira (24). A fase dos 19
anos é repleta de sorrisos
fáceis, alegrias contagiantes e positividade. E
assim são os desejos para
toda a sua vida.
Felicidades!!!

