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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

SANDRO ALEX
Secretário de 
Infraestrutura  
vistoria obras em 
Teixeira Soares 
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AUTORIZADO

Velórios em casos de Covid-19 
são permitidos na região 

VACINAÇÃO                                             Cidades  09                     

Calendário prevê imunizar 
população até setembro

PANDEMIA                                                 Cidades  11

Inácio Martins adota pulseiras 
para controlar isolamento 

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) 
emitiu uma nova norma técnica, que a Santa 
Casa de Irati passou a adotar, que permite a 
realização de velórios em casos de covid-19 
em que o falecido já passou do período de 
transmissão do vírus, e deve ser assinada pelo 
médico responsável. O funeral deve seguir 
todos os cuidados de prevenção. 

Cidades  07

PRUDENTÓPOLIS
Prefeito discute 
ampliação dos 
serviços de 
saúde do hospital

Cidades 06

FATAL
Atropelamento 
na madrugada 
mata homem de 
34 anos, em Irati

Segurança 10

LUTO
Prefeito de
Guamiranga 
morre vítima da 
Covid-19
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VACINA PARA TODOS  

Nesta semana, o Governo do Paraná 
encheu de esperanças a população do 
estado com a divulgação do calendário 
de vacinação contra a Covid-19 para o 
público em geral, que, em teoria, todos até 
18 devem receber, pelo menos a primeira 
dose, até setembro deste ano. 

A vacinação deve acontecer em ordem 
decrescente, sucessiva e concomitante 
com a imunização dos grupos prioritá-
rios (conjunto estimado em 4.931.989 
pessoas). O Paraná iniciou a imunização 
da população geral no dia 4 de junho, co-
meçando com as idades de 58 a 59 anos.

De 4 de junho a 18 de julho – 59 a 40 
anos (fase já iniciada); 19 de julho a 22 de 
agosto – 39 a 30 anos; 23 de agosto a 19 de 
setembro – 29 a 20 anos; 20 a 30 de setem-
bro – 19 e 18 anos. Esta é a sequência para 
receber a imunização, se tudo der certo, 
e se não atrasarem as doses, a população 
ficará mais tranquila a partir de outubro. 

Ao todo, o Paraná vai vacinar 8.736.014 
pessoas acima de 18 anos. Da população 
em geral são  3.804.025 pessoas e do 
grupo prioritário são 4.931.989. Esta é a 
quantidade que o Estado prevê vacinar, 
e tudo vai variar de acordo com a vinda 
das vacinas para o Brasil e depois para o 
Paraná.

O calendário foi definido a partir 
da média de envio de ao menos um 
lote de vacinas por semana ao Estado, 
que é feita pelo Ministério da Saúde, 
também com base na oferta de mais 
um imunizante, da Janssen. 

Até quinta-feira (17), o estado já 
tinha vacinado mais de três milhões 
de pessoas com a primeira dose, mais 
de quatro milhões já foram aplicadas 
e foram distribuídas mais de cinco 
milhões entre os 399 municípios. Em 
tese, se continuar nesse ritmo, o Pa-
raná poderá vacinar todos que deseja 
até setembro. 

É uma esperança para os paranaen-
ses, dados mostram que com 70% da 
população vacina o vírus tem menor 
circulação, assim, os casos começam 
a baixar, e as pessoas não perderão a 
vida por causa da doença. 

Vamos torcer para que isso seja 
cumprido e que as vacinas cheguem 
ao estado e a vacinação atinja a todos. 
Precisamos desta confiança de que 
dias melhores virão e logo deve che-
gar. Em três meses, talvez, possamos 
comemorar a vacinação em massa nos 
paranaenses, e que o fim da pandemia 
está próximo. 

Cooperação e conhecimento: uma 
forma de aproximar o produtor 

rural das inovações digitais
A pandemia tem impactado consideravelmente a 

economia global e acelerado transformações nas ca-
deias produtivas, comerciais e no setor agro. O uso de 
novas tecnologias e o ambiente mais digital - realidade 
para algumas grandes propriedades rurais - tem se 
tornado também alternativa para pequenos produ-
tores, na busca por otimização de produção e melhor 
desenvolvimento de atividades. Mas como aproximar 
os pequenos produtores rurais e as soluções digitais 
voltadas para o agronegócio?

No Brasil, por exemplo, 77% dos estabelecimentos 
agropecuários foram classificados como de ‘Agricultura 
Familiar’, de acordo com o último Censo Agropecuário. 
Isso corresponde a cerca de 3,9 milhões de proprieda-
des rurais em todo o país em que, de alguma forma, 
os produtores familiares necessitam de apoio para a 
travessia do mundo analógico para o digital. 

Um exemplo positivo de inclusão desses indivídu-
os - com iniciativas de imersão em ecossistema de 
inovação e com presença em um dos principais hubs 
de inovação do agronegócio mundial - se encontra na 
cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, conhecida 
como o “Vale do Silício" do segmento. Nesse ambiente, o 
Sicredi, tem aproveitado a proximidade com seus mais 
de 600 mil produtores rurais associados para formação 
de uma rede com o acompanhamento constante sobre 
novas tecnologias que podem gerar transformação e 
facilidade no dia a dia da lavoura. Ao mesmo tempo, 
fomenta no ecossistema de startups o desenvolvimento 
de tecnologias adequadas à necessidade deste público 
tão específico. 

Para esse desenvolvimento, mostra-se essencial o 
entendimento sobre a realidade dos pequenos e mé-
dios produtores de maneira profunda, ao envolvê-los 
no processo de exploração e criação de soluções. O 
cooperativismo de crédito tem utilizado a proximida-
de construída com os produtores rurais, ao longo de 
sua história de atuação, para identificar, por meio de 
sua rede de colaboradores, os desafios das pequenas 
e médias propriedades, além de pesquisas para ouvir 
diretamente dos produtores as principais dificuldades 
encontradas. 

Essa proximidade tem possibilitado mais acerto no 
processo, ao mesmo tempo, demonstrando que alguns 
entraves ainda distanciam o pequeno produtor de no-
vas tecnologias para o Agro. Isto posto, vivemos em um 
país continental e com diversas realidades e, se obser-
varmos a realidade deste público, podemos perceber 
algumas dificuldades que perpassam pela distância 
entre pequeno produtor e os polos de tecnologia, a falta 
de conhecimento e habilidade para uso das soluções, 
a pouca conectividade no campo, a carência de apoio 
técnico para escolha de ferramentas mais adequadas, 
além da falta tempo para conhecer ou testar novas so-
luções. Também é preciso identificar questões culturais 
e tradições familiares, uma vez que alguns produtores 
ainda são desconfiados em relação às inovações que 
coloquem em dúvida o conhecimento empírico, prin-
cipalmente aquele transmitido por gerações. 

Nesse sentido, movimentos como os promovidos 
pelo Sicredi têm ajudado a diminuir as lacunas ainda 
existentes. As iniciativas de aproximação têm sido 
pensadas a partir de etapas fundamentais que con-
templam a inclusão digital, com auxílio a produtores 
na construção de uma infraestrutura necessária para 
adoção de tecnologias; o conhecimento e a habilidade 
de uso com capacitação para utilização de celulares e 
computadores e até ferramentas mais desenvolvidas, 
como drones e análise de imagens georreferenciadas; 
o acesso a tecnologias por meio da conexão com am-
bientes em que as inovações estão sendo antecipadas 
e, por fim, o apoio e suporte para a escolha da solução 
que melhor corresponda às necessidades da proprie-
dade e atividade. 

Esse trabalho colaborativo tem demonstrado que, 
para avançarmos nesta jornada, precisamos superar 
tanto barreiras culturais como estruturais. Por isso, 
é fundamental a cooperação dos agentes da cadeia do 
agro para auxiliar os pequenos e médios produtores na 
transição para o digital. Sem essa proximidade, estare-
mos criando um grande número de soluções, mas com 
pouca utilidade e adoção prática.
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 '' 1.285 km''
A nova Ferroeste vai 

ligar Paranaguá a Mara-
caju (MS)

Na região
O líder do Governo na Alep, deputado Hussein Bakri (PSD), o ex-prefeito, agenda na 

região na quinta-feira (17) e sexta-feira (18). Esteve em São Mateus com Luis Adyr, em 
Mallet com o prefeito Moacyr, onde trataram da liberação de pavimentação e máquinas. 
Em Rio Azul, esteve com o prefeito Leandro Jasinski discutindo a liberação de recursos, e 
ainda na quinta-feira, esteve em Rebouças com presidente da Câmara, vereador Getúlio 
Gomes, o prefeito Zak e com o vice Fabio, fechando a agenda em Irati. Na sexta-feira, 
finaliza em Inácio Martins com o prefeito Junior Benato.  

Dois no 
mesmo ano

Guamiranga perdeu 
dois políticos expressivos 
para a Covid. Na primeira 
semana do ano, foi Angelo 
Machado e agora foi Marcos 
Chiaradia. Quem fica no 
comando, agora, é Mar-
celo Leite (PSL) do mesmo 
partido, era o homem de 
confiança escolhido para 
ser o vice. Marcelo decre-
tou luto de cinco dias pelos 
quais a Prefeitura ficará 
fechada. Mesmo sob luto, 
a administração não para. 
Marcelo tem coordenado 
o município sob cautela. 
Vamos acompanhar os pró-
ximos passos. 

Prudentópolis 
de Luto

O prefeito de Prudentó-
polis, Osnei Stadler (DEM), 
decretou luto oficial de três 
dias devido ao município 
ter atingido 100 óbitos em 
decorrência da Covid-19. 
Em nota, a prefeitura diz 
“Em lamento e memória 
aos cidadãos que foram 
vítimas da doença e em so-
lidariedade aos familiares 
e amigos”. 

Lei da Lista
B u s c a n d o  d i m i n u i r 

os casos ativos de Co-
vid-19, a Câmara Munici-
pal aprovou a publicação 
dos nomes das pessoas 
que estiverem positiva-
das de Covid no portal de 
Transparência do Muni-
cípio. Prudentópolis está 
com 284 casos ativos e 
100 mortes em relação 
ao vírus. A matéria foi 
proposta pelos vereadores 
Claudinei Beló, Maurí-
cio Bosak, Carlos Alberto 
Wolski,  Joacir  Bobato, 
Elder Pontarollo Júnior 
e Ambrósio Dovhi, e foi 
aprovada pelos demais 
vereadores. Agora, segue 
para a sansão do prefei-
to. Outro município que 
adotou esta medida foi 
Rebouças e teve eficiên-
cia na redução dos casos 
ativos. 

Negou 
Esta semana a Câmara re-

provou o projeto 020/21 que 
permitia uma permuta de 
terrenos, a comissão de Justi-
ça, Redação e Legalidade, deu 
parecer contrário a permuta. 
O vereador José Renato Kffu-
ri, presidente da comissão, 
afirmou que existe óbices de 
natureza legal que impedem 
a aprovação do referido pro-
jeto, que após colocado a vota-
ção em plenário foi reprovado 
e arquivado. O interesse da 
prefeitura na permuta era 
para ampliar a dragagem do 
Rio das Antas que transpassa 
a propriedade. 

Ferroeste
O Prefeito de Irati, Jorge Derbli, e o prefeito de Inácio 

Martins, Junior Benato, participaram na terça-feira (15) 
da apresentação da nova ferrovia de 1.285 quilômetros, 
que vai ligar o Mato Grosso do Sul ao porto de Paranaguá. 
Também foi apresentado o resultado dos estudos prelimi-
nares de demanda e engenharia. O projeto é do segundo 
maior corredor de exportação de grãos e contêineres do 
país, com capacidade para a movimentação de 26 milhões 
de toneladas no primeiro ano de funcionamento. A fer-
rovia passará pelos municípios de Inácio Martins, Irati e 
Fernandes Pinheiro. A apresentação foi coordenada pelo 
secretário Sandro Alex. 

“É o maior projeto estruturante que temos no Estado, 
um grande sonho do setor produtivo, algo que há muitas 
décadas foi discutido, mas que nunca chegou realmente a 
um estudo aprofundado, a um levantamento técnico am-
biental, um estudo de viabilidade, como chegamos neste 
governo”, reforçou Sandro Alex.

Tramitação 
lenta em Irati 
Em Irati, o Projeto de 

Lei que autoriza a aplica-
ção das pulseiras tramita 
na Câmara de Vereadores, 
mas enfrenta lentidão. 
Diferente de outros mu-
nicípios onde o projeto 
foi aprovado a toque de 
caixa sem deixar de ser 
discutido. Em Irati, o PL 
ainda passa pelas comis-
sões.  Boatos dizem que 
há inconstitucionalidade, 
mas o que se espera é uma 
posição da comissão para 
o plenário decidir. 

Corte Rápido
As primeiras alfinetadas 

começam a ter seus reveses 
na Câmara de Irati. Na últi-
ma sessão, o vereador Cezar 
“Batatinha” realizou pedido 
de informações sobre o Pro-
grama Municipal de Castra-
ção de Animais de Pequeno 
Porte. O Vereador Nei Cabral 
postou-se como líder do pre-
feito e não deixou o pedido ir 
a frente, com a lição na ponta 
da língua, pediu a palavra e 
respondeu todos os questio-
namentos do vereador. A atu-
ação foi como a propaganda 
da Tramontina, “corte rápi-
do”. Nei procurou responder 
rapidamente, mostrando que 
está ligado nos fatos e que não 
vai deixar situações inusita-
das avançarem.

Convocando
O prefeito Lula Thomaz 

de Teixeira Soares anunciou 
a sua população que o mu-
nicípio será contemplado 
com o novo programa de ha-
bitação do governo Ratinho 
Junior. Em vídeo, Lula pede 
que a população com renda 
até três salários mínimos 
se cadastrem para que pos-
sam ser contemplados no 
programa.O cadastro pode 
ser feito no CRAS do municí-
pio ou pelo site da COHAPAR. 
O prefeito Lula tem mostrado 
emprenho para melhorar 
os índices de habitação em 
Teixeira. 

 “Nunca discuta 
com um idiota. 
Os outros podem 
não saber quem é 
quem. ”

PENSAMENTO POPULAR

Novo Endereço
O Consórcio Intermu-

nicipal de Saúde (CIS) es-
tará, em breve, em novo 
endereço. Uma das medi-
das da presidente, Cleonice 
Schuck, a frente do CIS está 
sendo a mudança de imóvel. 
Segundo ela, além de vários 
benefícios, será a acessibi-
lidade e a área central do 
novo endereço. A entidade 
passará a funcionar no pró-
ximo dia 28. 

De volta
O secretário de Indús-

tria e Comércio, Marcelo 
Rodrigues da Anunciação 
(Marcelinho),  voltará a 
comandar o PP em Irati. 
Marcelinho tinha saído da 
legenda e filiou-se ao PSDB 
para concorrer às eleições 
em que ficou como segun-
do suplente, agora, recebeu 
o convite de Dilceu Spera-
fico, um dos “Caciques” do 
PP no Paraná, para reas-
sumir a legenda em Irati. 
Sperafico voltará a vida 
eletiva e será novamente 
candidato a deputado fede-
ral. Ainda, a poucos dias, o 
governador Ratinho Junior 
anunciou uma aliança com 
o PP de Cida que foi concor-
rente nas últimas eleições. 
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Das fl orestas polonesas 
de árvores ''Osiny" aos 
pinheirais do Paraná
Inácio Osinski. 
Filho de Antoni 
Osinski e Michalina 
Antoszewkka, 
nascido em Colônia 
Guaraúna, em 
10 de dezembro 
de 1901, casado 
com Genoveva 
Grochowski pai 
de Halina, Suzana, 
Luciano, Alice, Irene e 
Maria. Eis um pouco 
de sua história

K A R L A  O S I N S K I  F E R R E I R A ,
L U C I A N O  O S I N S K I  ( I N  M E M O R I A M ) E
CLÁUDIA M.P. ZANLORENZI

Antoni Osinski e Mi-
chalina Antoszewkka vie-
ram da Polônia para o 
Brasil,  no ano de 1890. 
Antoni trabalhou na cons-
trução da estrada de ferro 
Ponta Grossa-Curitiba-
-Paranaguá, produzindo 
dormentes de madeira. 
Tempos depois, quando já 
tinha economizado algum 
dinheiro, ficou sabendo 
de um agrupamento de 
imigrantes poloneses que 
se formava perto de Ponta 
Grossa. Um lugar chamado 
Colônia Guaraúna, região 
de Ponta Grossa, e foi para 
lá que ele e sua esposa 
Michalina, com poucos 
recursos e muita cora-
gem se dirigiram. Com-
praram uma gleba de oito 
alqueires, dedicaram-se à 
agricultura e tiveram sete 
filhos. Um deles foi Inácio 
Osinski, que nasceu em 10 
de dezembro de 1901.

A família de Antoni 
e Michalina voltou para 
Polônia em 1919, ouvindo 
o chamado do governo 
polonês que, ao final da 
Primeira Guerra Mundial, 
apregoava para o mundo 
que esperava de braços 
abertos aqueles poloneses 
que migraram para o ex-
terior e quisessem voltar. 
Para lá também retornou 
a família de José Grocho-
wski, velhos conhecidos 
dos tempos em que mora-
vam no Brasil.

Na Polônia, Inácio pres-
tou serviço militar, servin-
do na arma de cavalaria. 
Foi também na Polônia, 
que as famílias Osinski 
e Grochowski reencon-
traram-se. Em uma das 
visitas dos Osinski para 
os Grochowski, a filha de 
Jose, Genoveva, perguntou 
a Inácio se ele queria casar 
com ela, naquele instante 
foi firmado entre os dois e 

entre as duas famílias um 
compromisso de casamen-
to. Muitos anos depois, 
Genoveva contou às netas 
que casou com Inácio por-
que era o homem mais bo-
nito que ela já tinha visto.

Os Osinski voltaram 
ao Brasil no ano de 1921, 
mas Inácio só retornou em 
1924, quando se desligou 
do exército polonês. Foi 
também em 1924 que os 
Grochowski voltaram ao 
Brasil.

Inácio estabeleceu-se 
em Irati, a exemplo de seu 
irmão mais velho André, 
onde também veio mo-
rar a família do Sr. Jose 
Grochowski.  Genoveva 
e Inácio, noivos desde o 
tempo em que estavam na 
Polônia, reencontraram-se 
em 15 de outubro de 1924, 
e casaram-se em uma pe-
quena igreja de madeira, a 
Capela Nossa Senhora da 
Luz, onde hoje é a Praça da 
Bandeira.

Seu primeiro comércio 
na cidade de Irati foi uma 
padaria. A padaria Glória, 
na rua Sete de Setembro, 
onde nasceu Halina (a 

Hala). E depois, a ainda 
pequena família mudou-
-se para a Rua Coronel 
Grácia, final da rua Sete, 
onde nasceu Zuzana (a 
Zuza). Em seguida, Inácio 
construiu uma casa para 
residência e armazém, no 
prolongamento da Rua Co-
ronel Grácia, após a ponte 
do Rio das Antas,  para 
nova mudança, e nessa 
casa nasceu Luciano, mais 
tarde mudaram para uma 
casa situada ao lado do 
armazém, onde nasceram 
Alice, Irene (Nina) e Maria 
(Maricha).

A ponte do Rio das An-
tas marcava o início da 
estrada para Guarapuava. 
Passando na frente do 
armazém do Seu Inácio, 
essa estrada encontrava 
a colônia de imigrantes 
poloneses da Serra dos 
Nogueiras.  Os Colonos 
tinham como principal 
referência de comércio o 
“negócio do Seu Inácio”, 
tanto pela proximidade, 
quanto pelo comerciante 
ser da mesma etnia dos 
imigrantes e falar polo-
nês. Em seu comércio, era 

vendido o necessário para 
a subsistência dos colonos. 
Além desses produtos des-
tinados à venda, também 
se comprava verduras, 
frutas e toda a sua pro-
dução de batatas, que era 
preparada em sacas de 60 
quilos e transportada para 
a capital paulista, pela 
Rede Viação São Paulo-Rio 
Grande.

Após anos trabalhando 
como comerciante no “ne-
gócio”, Inácio construiu 
um moinho em frente à 
casa onde morava. Lá eram 
descascados arroz, trigo e 
centeio. Este outro empre-
endimento situava-se do 
outro lado da rua de sua 
casa.  Após alguns anos de 
trabalho incessante, achou 
por bem arrendar o imóvel 
e as máquinas do moinho.

Um de seus hábitos era 
ir até o Correio diariamen-
te e checar sua caixa pos-
tal, traçando um caminho 
onde encontrasse os co-
nhecidos para conversar, 
era em sua caixa postal, 
que além da correspon-
dência, apanhava também 
os jornais locais. Era co-
mum ficar sobre a mesa 
redonda da sala de estar, 
cada um em sua época, os 
jornais “Correio do Sul”, 
“O Debate” e “Folha de 
Irati” além do jornal LUD, 
escrito em polonês, que 
vinha de Curitiba.

Coisa comum era en-
contrá-lo em sua cadeira 
de balanço na varanda de 
sua casa de cor amarela 
com detalhes em verde 
claro, ouvindo em seu rá-
dio de pilha as notícias e 
partidas de futebol que 
eram transmitidas pelo 
rádio. Seu Inácio era tor-
cedor do Iraty Sport Club 
e do Athlético Paranaense.

Com sua esposa Ge-
noveva,  mais conheci-
da como Dona Guenha, 
constituíram uma família 
unida, que continuou se 
reunindo, anualmente, no 

primeiro domingo do mês 
de dezembro para celebrar 
a vida, a união e o amor (no 
ano de 2020 a reunião não 
foi possível por causa da 
pandemia).

 A filha Halina (Hala) 
Osinski casou-se com Ta-
deu Wasilewski, e dessa 
união nasceram Ricardo 
e Rozanna. Zuzana (Zuza) 
Osinski casou-se com An-
tonio Swkiech e tiveram 
os filhos,Helena, Henri-
que, Isabel e José Inácio. 
Luciano (Luccio) Osinski 
casou-se com Thalma Bag-
gio, seus filhos são, Dulce, 
Antonio Carlos e Luciana. 
Alice Osinski casou-se com 
Eduardo Kulczyski e suas 
filhas são Marcia e Macia-
ne. Irene (Nina) Osinski 
casou-se com José Orlando 
Petchak, Silvana e Clau-
dia são suas filhas. Maria 
(Maricha) Osinski casou-
-se com Valmir Ferreira e 
suas filhas são Karla, Karin 
e Katia.

No prolongamento da 
rua Coronel Grácia, depois 
da ponte do Rio das Antas 
(hoje rua Professora Maria 
Ferrari), Seu Inácio e Dona 
Guenha construíram seu 
patrimônio e educaram 
seus filhos. 

Hoje, esse lugar, muito 
estimado pela família e ad-
mirado pelas pessoas que 
passam por lá, continua 
mantido pela filha Nina, 
porém não mais com as 
casas típicas da arquitetu-
ra polonesa, mas sim um 
bosque, ou melhor, o Gajek 
Dziadka i Babcia. Muito 
mais do que um espaço 
bonito com pinheirais, 
entre outras árvores de 
décadas, flores e lago, é um 
lugar onde se concretiza a 
ancestralidade, a busca de 
um sonho de vida melhor 
dos imigrantes que vieram 
e auxiliaram na consti-
tuição do país e mais, a 
relação entre passado e 
presente, no movimento 
que é a vida.
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Inácio na varanda de sua casa, onde costumava ouvir partidas de futebol
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ASSESSORIA CÂMARA DE IRATI 

Na Sessão Ordinária do 
dia 15 de junho, os vereado-
res de Irati aprovaram em 
votação única o Projeto de Lei 
nº 022/2021, que autoriza o 
Executivo a conceder sub-
venção social à Irmandade 
do Hospital de Caridade de 
Irati - Santa Casa no valor de 
até R$ 600 mil para melhoria 
no atendimento e enfrenta-
mento da Covid-19 e aquisição 
de medicamentos e insumos 
hospitalares.

Considerando a urgência 
e o relevante interesse públi-
co na aprovação da matéria, 
o Presidente Hélio de Mello 
submeteu a deliberação do 
plenário a dispensa do inters-
tício legal de votação, para 
que o projeto fosse aprovado 
em única votação. A dispensa 
e o projeto foram aprovados 
por unanimidade de votos 
pelos vereadores, que enalte-

REGIME DE URGÊNCIA

Vereadores aprovam projeto que concede 
subvenção social à Santa Casa de Irati
Valor será destinado 
para melhoria 
no atendimento 
e aquisição de 
medicamentos 
e insumos 
hospitalares

ceram o trabalho da Direção 
da Santa Casa de Irati e dos 
profissionais que atuam na 
linha de frente no combate ao 
coronavírus.

 José Ronaldo Ferreira co-
mentou sobre o momento difí-
cil que estamos todos vivendo. 
“Momento de pandemia, de 
tantas lutas travadas contra 
este vírus e outros atendi-
mentos que a Santa Casa rea-
liza, cuidando e fazendo o que 
pode, muitas vezes, fazendo 
das tripas o coração para con-
seguir atender a população 

não só de Irati, mas de todos 
os lugares da região. Votação 
única muito bem acertada. 
Parabéns ao Executivo pelo 
projeto”.

 Leomar Jacumasso enal-
teceu a subvenção. “Projeto 
importante para todos  aque-
les que precisam da Santa 
Casa, já passei por momentos 
difíceis lá e conheço o trabalho 
dos profissionais. Parabéns 
ao prefeito pela indicativa”. 
Nei Cabral agradeceu à admi-
nistração pela oportunidade 
de votar um projeto tão im-

portante para a população. 
“Desde o início da pandemia 
7548 pessoas foram infecta-
das pela Covid-19, e graças a 
Deus, 7103 foram salvas, assim 
como nosso colega de Casa 
Leomar. Momento de ressaltar 
o grande esforço dos médicos 
e enfermeiros. Gratidão ao 
Executivo por encaminhar 
este projeto que vem amenizar 
as dificuldades da nossa Santa 
Casa e a aos profissionais de 
saúde por não afrouxaram 
em nenhum momento, verda-
deiros heróis, salvando vidas. 

O meu suplente e médico Dr. 
João Henrique esteve nesta 
casa e esclareceu sobre a situ-
ação financeira do hospital, 
portanto, sabemos que esta 
subvenção é mais do que justa 
e necessária”, destacou.  

O Presidente Hélio de Mello 
esclareceu sobre a tramitação 
do projeto na Casa. O refe-
rido projeto deu entrada na 
sessão do dia 8 de junho e foi 
para as comissões, as quais 
entenderam a urgência e 
deram pareceres favoráveis. 
“Foi votado em única votação 
pela necessidade e urgência, 
pois o plenário é soberano”, 
ressaltou Mello lembrando 
ainda que estes R$ 600 mil, 
que serão repassados à Santa 
Casa, são oriundos de recur-
sos livres. “Quando votamos 
a adequação do orçamento e 
a diminuição do repasse do 
Executivo para esta Casa de 
Leis, oportunizamos a admi-
nistração mais recursos para 
serem aplicados na saúde. 
Esta subvenção será utilizada, 
quase que exclusivamente, 
para aquisição de medica-
mentos e insumos hospitala-
res auxiliando no tratamento 
dos pacientes”, justificou.

Aprovado por unanimida-
de de votos, o Projeto de Lei nº 
022/2021 segue agora para 
sanção do prefeito.

Valor será quase que exclusivamente para aquisição de medicamentos e insumos hospitalares 
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REDAÇÃO

Na terça-feira 
( 1 5 ) ,  o  p r e -
feito de Pru-
d e n t ó p o l i s , 

Osnei Stadler, e o chefe 
de gabinete, Alex Fabia-
no Garcia, estiveram em 
reunião na Secretaria de 
Saúde do Estado do Pa-
raná (SESA), localizada 
na capital paranaense. 
O principal assunto dis-
cutido foi a implantação 
de leitos de Enfermaria 
e UTIs e a liberação do 
recurso no valor de R$ 1,2 
milhões para a compra do 
aparelho de tomografia 
que será destinado para 
o Hospital Santa Casa da 
Misericórdia.

Osnei se manifestou 
sobre a implantação da 
UTI na cidade:  “é uma 
conquista histórica para 

PRUDENTÓPOLIS 

Osnei discute implantação de 
leitos e compra de tomógrafo  
Estão previstas as 
aquisições para 
dar assistência ao 
hospital municipal

Prudentópolis .  Foi  um 
processo muito compli-
cado, mas não desistimos 
nunca, a gente sabia que 
era possível e corremos 
atrás.  Como prudento-
politano sempre foi um 
sonho ter uma UTI aqui no 

município, assim como de 
toda a população”. 

Marcelo Mazurechen, 
secretário de Saúde de 
Prudentópolis, também 
falou sobre suas expecta-
tivas com a implantação 
dos leitos e compra do to-

mógrafo. “Essa conquista 
é algo muito esperado, 
uma vez que estamos tra-
balhando há muito tempo 
para isso. O poder execu-
tivo se empenhou muito 
nessa implantação. O mu-
nicípio de Prudentópolis 

tem muito a ganhar com 
isso, pois ajudará a refor-
çar a logística da saúde 
e somará a qualidade no 
atendimento à saúde”.

Estiveram presentes na 
oportunidade o deputado 
estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, Ademar Traiano, 
e o deputado federal e se-
cretário de Infraestrutura 
do Paraná, Sandro Alex. 

Prefeito Osnei Stadler e outras personalidades em reunião na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA)
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 “É uma conquista 
histórica para 
Prudentópolis. Foi 
um processo muito 
complicado, mas não 
desistimos nunca, 
a gente sabia que 
era possível e cor-
remos atrás. Como 
prudentopolitano 
sempre foi um sonho 
ter uma UTI aqui 
no município, assim 
como de toda a 
população”.  

OSNEI STADLER 

REDAÇÃO

Na segunda-feira (14), o 
deputado federal e também 
secretário de Infraestrutura 
e Logística, Sandro Alex, es-
teve em Teixeira Soares para 
entregar algumas obras que 
foram finalizadas na cida-
de. O prefeito Lula Thomaz 
e a vice-prefeita, Juliana 
Belinoski, acompanharam 
o deputado e mostraram as 
melhorias feitas no muni-
cípio.

Entre as obras estão o 
asfalto que leva até a Gruta, 
a pavimentação com pedras 
poliédricas da 1ª e 2ª fase 
na localidade de Ribeirão 
de Cima, pavimentação em 
alguns bairros da cidade e a 
ampliação da ponte do Rio 
das Almas, que fará ligação 
com o asfalto até a BR 277 
e também as estradas de 
outros bairros da cidade. 
Essas ações foram feitas para 
melhorar o trânsito da popu-
lação nesses espaços. 

Na visita a Teixeira Soa-
res, Sandro Alex fez uma vis-
toria na estrada de Ribeirão 
de Cima e disse que as obras 
vão continuar para realizar 

INFRAESTRUTURA

Deputado Sandro Alex entrega 
obras em Teixeira Soares
O secretário também 
vistoriou os serviços 
do município

as correções e a finalização 
da estrada para atender aos 
produtores rurais. Além dis-
so, também foi aos espaços 
nos quais as outras obras 
foram feitas:

Segundo Sandro Alex: 
“esses lugares receberam 
investimentos em pavimen-
tação, alargamento da pon-
te, fazendo a revitalização 
tão importante para nossa 
comunidade. Aqui teve um 
trabalho em parceria com 
o governo Ratinho Júnior, 
do deputado Curi, minha e 
,claro, da administração Lula. 
Quero agradecer a confiança. 
As obras não param! Menos 

conversa e mais resultado”. 
O prefeito Lula agrade-

ceu a visita do deputado e 
afirmou que é gratificante 
ter alguém tão envolvido no 
processo como Sandro Alex, 
que é uma pessoa muito res-
ponsável. “O Paraná ganha 
com isso. Obras importantes 
e estruturantes como essas, 
nos dão a certeza de que a 
Secretaria de Estado está su-
per bem representada, uma 
vez que o deputado não mede 
esforços para ser um grande 
parceiro de Teixeira Soares. 
Estrada de boa qualidade 
é respeito aos produtores 
rurais”. 

As obras foram concluí-
das pela atual gestão do mu-
nicípio, em parceria com o 
secretário de estado de Infra-
estrutura e Logística, Sandro 
Alex, o governador do Estado 
Ratinho Junior e o deputado 

estadual Alexandre Curi. 

 “Esses lugares 
receberam investi-
mentos em pavimen-
tação, alargamento 
da ponte, fazendo 
a revitalização tão 
importante para 
nossa comunidade. 
Aqui teve um 
trabalho em parceria 
com o governo 
Ratinho Júnior, 
do deputado Curi, 
minha e, claro, da 
administração Lula. 
Quero agradecer a 
confiança. As obras 
não param! Menos 
conversa e mais 
resultado” 

 DEPUTADO SANDRO ALEX

Deputado Sandro Alex e prefeito Lula Thomaz durante visita às obras em Teixeira Soares
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JAQUELINE LOPES 

A realização de velórios 
de pacientes que falece-
ram em decorrência da 
Covid-19 em Irati e região, 
chamou a atenção da popu-
lação devido ao fato de não 
poder haver o funeral des-
de o ano passado por causa 
da situação da pandemia 
ainda existente. 

Desde abril deste ano, 
a realização de velórios é 
permitida pela Secretaria 
Estadual de Saúde (Sesa), 
através da Nota Técnica 
19/2020. Para isso, o servi-
ço de saúde deverá emitir 
ao serviço funerário uma 
declaração, assinada pelo 
médico assistente, com a 
informação de que o fale-
cido se encontra fora do 
período de transmissibili-
dade da doença.  

O chefe da 4ª Regional 
de Saúde, Walter Trevisan, 
explica que é necessário se-
guir alguns critérios para 
que possa haver o velório 
do paciente que faleceu em 
decorrência da Covid, e o 
período é de ,no mínimo, 
20 dias desde o início dos 
sintomas. “Esta nota téc-
nica passou por algumas 
modifi cações e a última foi 
em março deste ano, come-
çou a vigorar em abril, são 
para aqueles pacientes que 
tiveram os primeiros sinto-
mas, mas ao desenvolver a 
doença por mais de 20 dias, 
em torno de 25 a 30 dias, e 
vieram a óbito”, comenta. 

Após o período da doen-
ça, deixou de ter infecção, 
assim, o funeral e o sepul-
tamento devem seguir as 
orientações da Nota Téc-
nica, que pode acontecer 
nas condições habituais, 
com o caixão aberto, mas 
precisa seguir os protocó-
los de prevenção ao vírus. 

Outra questão que a 
família deve ficar atenta 
é em relação aos decretos 
municipais, pois alguns 
permitem ou não a reali-
zação do funeral. Também, 
os  documentos podem 
trazer horários específicos 
para a execução do velório. 

Trevisan também ex-
plica que pode haver casos 

PARANÁ 

Sesa permite velórios em alguns 
casos de óbitos por Covid-19
Santa Casa de Irati 
adotou a nova 
resolução do estado 
recentemente

em que o médico não libe-
re devido a outros fatores, 
como a situação da pande-
mia ou se for uma autori-
dade, para não haver aglo-
merações, mas cada caso 
será estudado. “A gente 
deixa claro que, devido à 
pandemia estar em um 
pico alto, ou se tratando 
de uma pessoa conhecida 
na comunidade, o velório 
pode ser evitado para que 
não se tenha aglomeração, 
um grande número de 
pessoas expostas ao risco 
de contágio”. 

O chefe da regional 
ainda destaca que mes-
mo com a liberação do 
médico para o velório do 
paciente, os familiares e 
amigos devem evitar bei-
jar, cumprimentar e não 
deve ter comida no local.É 
preciso manter o proto-
colo de prevenção con-
tra à Covid-19, como uso 
da máscara, álcool gel, e 
manter o distanciamento 
social dentro do local. Ele 
também pede que a popu-
lação não realize em casa o 
funeral, e que procure um 
ambiente arejado para que 
as pessoas possam manter 
os cuidados. 

RESOLUÇÃO 
Até março de 2021, to-

dos os pacientes que mor-
reram por complicações da 
doença não puderam ter 
velório, apenas o sepulta-
mento com a presença dos 
familiares. Com a nova 
normativa, é possível rea-
lizar o funeral com decla-
ração do serviço de saúde. 

Uma parte da nota téc-
nica explica a situação: “Os 
indivíduos que evoluíram 
a óbito em Serviços de 
Saúde, mas que durante o 
internamento haviam sido 
retirados do isolamento, 
inclusive com suspensão 
das medidas de precaução, 
são considerados não in-
fectantes, conforme: Nota 
Técnica GVIMS/GGTES/
Anvisa n° 07/2020; Guia de 
Vigilância Epidemiológica 
em Emergências de Saúde 
Pública de Importância 
Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus/2019 (e suas 
atualizações) e recomenda-
ções da equipe médica as-
sistente. O serviço de saúde 
deverá emitir ao serviço 
funerário uma declaração, 
assinada pelo médico assis-
tente, com a informação de 
que o falecido se encontra-

va fora do período de trans-
missibilidade da doença”.

SANTA CASA DE 
IRATI 

A Santa Casa de Irati 
ainda não utilizava a nor-
mativa, e foi recentemente 
que passou a adotar e libe-
rar os velórios. Em nota, a 
instituição informa que: 
“Após a atualização da 
Nota Orientativa 19/20, 
acerca do manejo de óbitos 
suspeitos ou confi rmados 
pela Covid-19, da Secreta-
ria de Saúde do Estado do 
Paraná, a Santa Casa de 
Irati vai seguir as orien-
tações para a emissão de 
declarações de óbito, bem 
como para a realização de 
funerais e sepultamentos.

Pessoas que evoluírem a 
óbito por Covid-19, mas que 
já estiverem fora do perío-
do de transmissibilidade, 
ou seja, após 20 dias do re-
sultado positivo do exame 
RT-PCR, são considerados 
não infectantes, a equipe 
assistente irá avaliar se 
o paciente atende a estes 
critérios, e exclusivamen-
te, nestes casos poderá ser 
liberado para o velório, 
sem necessidade de alocar 
o corpo em embalagem 

impermeável. Nestes casos 
o médico emitirá uma de-
claração de óbito por “Co-
vid-19 fora do período de 
transmissibilidade” para 
a família.

Mesmo assim, a Santa 
Casa de Irati orienta para 
que devido ao risco de con-
taminação do Coronavírus, 
o acesso ao velório seja 
para aos familiares mais 
próximos, no limite de até 
10 pessoas; que o uso de 
máscaras seja obrigatório 
por todos os presentes no 
funeral; as portas e jane-
las devem ser mantidas 
abertas para circulação do 
ar; contatos físicos como 
apertos de mão, beijos e 
abraços devem ser evita-
dos e sempre que possível 
o distanciamento físico de 
1,5 metro deve ser mantido 
no local.

Lembrando que pessoas 
com suspeita ou confi rma-
ção de contaminação por 
COVID-19 devem perma-
necer em isolamento, sem 
participar de funerais.

Desta forma, as famílias 
poderão velar seus entes 
queridos, porém, manten-
do todos os cuidados de 
prevenção à Covid-19”. 

Sesa permite que haja velórios de pacientes que faleceram da doença e precisam seguir as medidas de prevenção  
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NILTON CESAR PABIS 

Mo r r e u 
na ma-
nhã de-
quarta-
- f e i r a 
( 1 6 )  o 

prefeito de Guamiranga 
Marcos Henrique Chiara-
dia. Ele estava internado 
desde o dia 25 de maio no 
hospital Bom Jesus, em 
Ponta Grossa. Deste tem-
po, os últimos dias foram 
na UTI. Marcos era filiado 
ao PSL e tinha 57 anos. 
O prefeito em exercício, 
Marcelo Leite, decretou 
luto de cinco dias. 

Chiaradia tomou posse 
no dia 1º de maio, junto 
do vice Marcelo Leite, que 
agora está no cargo em 
exercício, após uma in-
cansável luta para confir-
mar o mandato. Venceu 
a eleição com 1651 votos.  
Logo após a posse, ele foi 
a cidade de Chapecó, em 
Santa Catarina, conhecer 
o sistema que baixou os 
casos ativos de Covid na 
cidade. Depois da visita, 
implantou em Gumiran-
ga o protocolo de teste 
rá p i d o  e  a t e n d i m e n t o 
precoce, com o qual con-
seguiu baixar o número 
de casos ativos. 

Mas por infelicidade 
do destino positivou para 
Covid no dia 18 de maio 
ao realizar teste rápido, 
que ele mesmo tinha im-
plantado. Tão logo soube 
do resultado, passou por 
consulta e fez isolamen-
t o  e m  c a s a .  O  q u a d r o 
agravou-se e, no dia 25, 
foi internado no hospital, 
onde ficou por 21 dias e 
veio a falecer.  

LUTO

Morre o prefeito de Guamiranga 
em decorrência da Covid-19
Marcos Chiaradia 
ficou internado por 
21 dias, mas não 
resistiu a doença. 
Políticos da região 
lamentaram a 
morte do amigo

A  D i r e t o r i a  E x e c u -
tiva da Associação dos 
M u n i c í p i o s  d o  C e n t r o 
Sul do Estado do Paraná 
(AMCESPAR),  em nome 
de todos os Prefeitos das 
municipalidades que in-
tegram a entidade regio-
nal, manifestou solida-
riedade com a família de 
Marcos Chiaradia. Junior 
B e n a t o  d i z  q u e  é  u m a 
perca não só para Gua-
miranga, mas para toda 
a Amcespar. “Participei 
da posse e testemunhei 
a  vo n t a d e  d e  f a z e r  d e 
Guamiranga uma cidade 
melhor a cada dia. Marcos 
estava cheio de vontade 
e  d i n a m i s m o  p a ra  f a -
zer uma administração 
brilhante”, disse. “Fica 
nosso sentimento e nosso 
respeito à família e a toda 
a população do municí-
pio”, finalizou. 

T a m b é m ,  a  p r e f e i t a 
Cleonice Schuck, presi-
dente do Consórcio In-
termunicipal de Saúde, 
manifestou o sentimento 
pelo falecimento do pre-

feito. “A Covid tem nos 
tirado pessoas aguerridas 
e  com disposição para 
transformar as cidades. 
O Marcos era uma dessas 
p e s s o a s .  N ó s  t a m b é m 
estamos em luto”, disse 
Cleonice. 

O deputado Emerson 
Bacil, do qual Chiaradia 
era próximo, disse nas 
r e d e s  s o c i a i s :  “ É  c o m 
muita tristeza que recebo 
a notícia do falecimento 

d o  m e u  a m i g o  M a r c o s 
Chiaradia,  prefeito  de 
Guamiranga. Ele é mais 
uma vítima da Covid-19. 
Que Deus te receba de 
braços  abertos  no céu 
meu amigo, vai em paz. 
Desejo força aos familia-
res e amigos neste mo-
mento de luto”.

O presidente da Câma-
ra, André Possebom, dis-
se que enquanto esteve 
como  prefeito de Guami-
ranga pode trocar muitas 
experiências com Marcos, 
que ficarão marcadas em 
sua vida. “Marcos estava 
cheio de entusiasmo para 
fazer uma administração 
marcante”, disse André.   
“ E m  n o m e  d a  C â m a ra 
de Vereadores, deixo os 
sinceros sentimentos à 
família Chiaradia. Que 
Deus o receba de braços 
abertos”. 

Também, a deputada 
Leandre Dal Ponte lamen-
tou a morte de Chiaradia. 
Ela comenta que recente-
mente esteve junto com 
o prefeito tratando de 
assuntos voltados a saúde 
do município.

O deputado Alexandre 
C u r i  l a m e n t o u  o  f a l e -
cimento do prefeito de 
Guamiranga, e afirmou 
q u e  M a r c o s  d o  P ovo  – 
como era conhecido no 
município – era um ho-
mem íntegro e humano, 
que não media esforços 
para atender a população 
de Guamiranga e que fará 

muita falta.
“Nossa última conver-

sa, aconteceu há algumas 
semanas, na inaugura-
ção da pavimentação do 
trecho entre Irati e São 
Mateus  do  Sul .  T ínha-
mos bons projetos pela 
frente. Perdi um grande 
amigo. Minhas sinceras 
condolências à família e 
amigos”, disse o deputa-
do Curi.

CORTEJO FÚNEBRE 
O corpo do prefeito 

c h e g o u  a  G u a m i ra n g a 
p r ó x i m o  à s  1 8 h .  U m a 
grande concentração de 
veículos  se  formou no 
acesso principal do mu-
nicípio para acompanhar 
o cortejo que seguiu até a 
igreja Matriz do Menino 
Jesus, onde aconteceu a 
cerimônia de “encomen-
dação do corpo”. Após, já 
no inicio da noite, o corpo 
do prefeito foi enterrado 
no cemitério municipal. 

Durante a espera, os 
i n t e g r a n t e s  d o  C l u b e 
Atlético de Guamiranga 
e s t ava m  ve s t i d o s  c o m 
a camisa do time como 
uma forma de homena-
gem. Ainda, veículos com 
balões brancos também 
homenagearam Chiara-
dia. O prefeito de Imbi-
tuva e vice-presidente da 
Amcepar, Celso Kubaski, 
que participou do cortejo, 
disse que Marcos tinha 
grandes planos pra Gua-
miranga, além de energia 
para por em prática.

Prefeito Marcos Chiaradia faleceu na quarta-feira (16)
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Caríssimos! Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade (1Ts 4,7). Esta recomendação de São Paulo foi feita, no contexto bem 
concreto do relacionamento familiar e da conduta ética que ele propunha aos cristãos. Deviam dar testemunho de uma vida correta que 
tivesse a constituição da família como base a referência. No equilíbrio do relacionamento familiar deviam encontrar o sustento para a 
convivência, na justiça e na santidade, no respeito mútuo da intimidade familiar e no apreço pela estima sadia de uns pelos outros. O 
contraste entre a impureza e a santidade assinalada a diferença que a fé cristã deve produzir nas pessoas. 

A partir da graça recebida de Deus por meio de Cristo, agora a vida humana está impregnada da presença de Deus. Deus colocou sua 
santidade na raiz da vida humana, Ele mesmo se colocou na família humana e santificou a vida de família com o convívio humano que quis 
assumir no cotidiano das relações familiares a que se submeteu em Nazaré, assumiu sua identidade histórica a partir desta experiência, 
sendo juridicamente reconhecido como nazareno. Assim a partir de Cristo, a vida de família passou a ser o domínio da presença de Deus, 
por isto, a santidade foi trazida para dentro da família. 

Ser santo é ser de Deus. Deus tomou posse da família humana. Agora a família humana encontra sua vocação dos seus desígnios, as-
sim se corrigem as distorções que por oposição à santidade o apóstolo chama de impureza. Sabemos como Jesus sacudiu os preconceitos 
existentes a respeito do puro e impuro, para os que são puros, tudo é puro. A pureza não depende do exterior, ela brota do íntimo, nasce 
do coração, se o coração é de Deus, se torna fonte de pureza. Ele gera amor, que purifica e santifica. Paz e Bem!

PAZ E BEM
Família, alicerce da vida 

VANDERLEI KAWA

Amigos e familiares realizaram um cortejo fúnebre para homenagear Marcos Chiaradia
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AEN

O Governo do Estado di-
vulgou nesta quarta-feira 
(16) o calendário de vacinação 
contra a Covid-19 para popu-
lação geral acima de 18 anos. 
Segundo o levantamento da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
3.804.025 paranaenses deste 
grupo devem tomar pelo me-
nos a primeira dose do imuni-
zante até 30 de setembro.

“Vamos vacinar toda a 
população do Paraná com pelo 
menos uma dose até o final de 
setembro, criando uma imu-
nização importante para pro-
teger as famílias paranaenses. 
O compromisso do Estado 
com o apoio dos municípios 
é acelerar a vacinação e fazer 
com que a vacina chegue até 
o maior número de pessoas, 
no menor tempo possível”, 

PARANÁ

Governo divulga calendário de 
vacinação para população em geral
Segundo o 
calendário do 
Paraná, a vacinação 
deve acontecer em 
ordem decrescente, 
sucessiva e 
concomitante com 
a imunização dos 
grupos prioritários

afirmou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. 

O anúncio formal foi feito 
pelo governador na segunda-
-feira (14). A expectativa leva 
em consideração a manuten-
ção do cronograma do gover-
no federal. Ao todo, 8.736.014 
paranaenses devem ser imu-
nizados.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, o calendá-
rio foi definido a partir da mé-

dia de envio de ao menos um 
lote de vacinas por semana ao 
Estado, por parte do Ministé-
rio da Saúde, além da oferta 
de mais um imunizante, com 
o envio da vacina da Janssen 
ao Paraná. A programação do 
Governo Federal foi publicada 
na semana passada.

DATAS 
Segundo o calendário do 

Paraná, a vacinação deve 
acontecer em ordem decres-

cente, sucessiva e concomi-
tante com a imunização dos 
grupos prioritários (grupo es-
timado em 4.931.989 pessoas). 
O Paraná iniciou a imunização 
da população geral no dia 4 
de junho, começando com as 
idades de 58 a 59 anos.

Na última segunda-feira 
o Estado abriu a imunização 
para pessoas acima de 40 
anos, visto que alguns muni-
cípios já registram aplicações 

de doses em faixas etárias 
menores, devido ao número 
de doses disponíveis em cada 
cidade e a procura pelo imu-
nizante.

AS DATAS SERÃO AS 
SEGUINTES:

4 de junho a 18 de julho – 59 
a 40 anos (fase já iniciada);

19 de julho a 22 de agosto – 
39 a 30 anos;

23 de agosto a 19 de setem-
bro – 29 a 20 anos;

20 a 30 de setembro – 19 e 
18 anos.

ORIENTAÇÃO
A Secretaria orienta 

que os  municípios  de-
vem definir estratégias 
próprias para cobertura 
vacinal, podendo expan-
dir  a  imunização para 
outras idades, de acordo 
com a disponibilidade de 
doses. “Cada cidade deve 
atuar de acordo com a sua 
realidade. Se o município 
tem dose disponível e já 
finalizou os grupos prio-
ritários em andamento, 
e l e  p o d e  p a c t u a r  e s s a 
diminuição de faixa etá-
ria e expandir a imuni-
zação para mais pessoas. 
O pedido do governador 
Ratinho Junior é acele-
rar a vacinação”, disse o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

3.804.025 paranaenses devem tomar pelo menos a primeira dose do imunizante até 30 de setembro

A
EN

SECOM

Te n d o  e m 
v i s t a  q u e 
as ações de 
r a s t r e i o  e 
m o n i t o r a -
m e n t o  d e 

contatos de caso de Co-
vid-19 são essenciais 
para redução de casos 
novos, o município de 
Irati estará disponibili-
zando à população o tes-
te rápido para detecção 
do SARS-COV 2.

N a  s e g u n d a - f e i r a 
(15), o Ministério da Saú-
de, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde 
(Sesa), disponibilizou ao 
município 2.250 testes 

SEGUNDA (21)

Irati adota testagem rápida em 
contatos com confirmados de Covid-19
O município 
recebeu 2.250 
testes rápidos 
de antígeno a 
serem usados em 
contatos diretos de 
casos confirmados

rápidos de antígeno a 
serem usados em con-
tatos diretos de casos 
confirmados de infec-
ção pela Covid-19.

Para realizar o teste, 

a pessoa deve se dirigir 
a  Unidade Sentinela , 
junto ao Estádio Muni-
cipal, fornecer o nome 
completo da pessoa que 
está positivada para Co-

vid-19, e estar no sétimo 
dia da data do último 
contato com o caso con-
firmado. Se testar nega-
tivo, poderá retornar ao 
trabalho, ainda monito-

rando aparecimento de 
sinais e sintomas que 
podem surgir até o 14º 
dia. Se positivo, realiza 
isolamento domiciliar 
por 10 dias, a contar da 
data de realização do 
teste.

Os pacientes com sin-
tomas de Covid-19, po-
dem realizar o teste RT-
-PCR entre o primeiro e 
oitavo dia do início dos 
sintomas, não havendo 
mais a necessidade de 
aguardar o terceiro dia.

“Se você teve contato 
com caso confirmado 
d e  C ov i d - 1 9 ,  p r o c u r e 
a Unidade Sentinela e 
faça o seu teste,  pois 
pode ser portador as-
sintomático e não sa-
ber.  Se você está com 
sintomas gripais,  não 
o s  m e n o s p r e z e ,  p o d e 
ser Covid-19.  Procure 
fazer o RT-PCR o quan-
to antes! Somente com 
a realização do exame 
é possível descartar a 
possibilidade da infec-
ção”, alerta a Vigilância 
epidemiológica de Irati.

Teste rápido começará a ser usado a partir de segunda-feira (21) no município de Irati

Ja
q

u
el

in
e 

Lo
p

es



10  SEGURANÇA Irati, 18 de Junho de 2021 FOLHA

JAQUELINE LOPES, COM INFORMAÇÕES 
DA 8ª CIPM

P o r  v o l t a  d a s  4 h 3 0 
da quinta-feira  (17) ,  a 
equipe da Polícia Militar 
atendeu um acidente de 
trânsito e transeunte, no 
bairro  Canisianas,  em 
Irati.  Constatou que se 
tratava de um acidente 
do tipo atropelamento, 
o qual resultou na morte 
do pedestre, um homem 
de 34 anos, identificado 
como Vinicius  Ries  de 
Siqueira,  o qual veio a 
óbito no local.  Quando a 
equipe chegou, o moto-
rista tentava reanimar a 
vítima. 

Segundo informações, 
a pessoa, posteriormente 
identificado como jovem 
de 22 anos, conduzia o ve-
ículo Ford Ka, cor prata, 
pela Rua Antonio Budel, 
sentido Bairro/Centro, 
quando ao aproximar-
-se da linha férrea veio a 
atropelar o transeunte. 
O condutor não possui 
Carteira Nacional de Ha-

TRISTEZA

Homem morre atropelado  
após acidente em Irati
Atropelamento 
aconteceu no bairro 
Canisianas

REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA 
PREFEITURA DE IMBITUVA

Na quinta-feira (17), o 
helicóptero da Polícia Mi-
litar, que auxilia o SAMU 

REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA PRF

Na manhã de quinta-
-feira (17), a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) apre-
endeu 37 caixas de vinho 
argentino, com 220 garra-
fas. A carga foi importada 
de maneira ilegal. O fato 
ocorreu em Teixeira Soa-
res, no KM 218 da BR 277, 
durante a abordagem de 
um veículo FIAT/FIORINO 
de SC.

Após solicitada a do-
cumentação pessoal do 
condutor do Fiat, foi reali-
zada vistoria no veículo e 
encontrada, no interior do 
baú destinado a carga, 37 
caixas de vinho de origem 
argentina sem o devido 
desembaraço aduaneiro.

Segundo a equipe da 
PRF, cada uma das 220 
garrafas continha 750 ml. 
Diante dos fatos, a carga 
foi apreendida para pos-
terior encaminhamento à 
Receita Federal em Ponta 
Grossa.

bilitação, bem como, foi 
submetido ao teste  do 
etilômetro, o qual apon-
tou positivo com resulta-
do 0,64mg/l, caracteri-
zando crime de trânsito 
previsto no Artigo 306 
do CTB. 

Diante do exposto, foi 
encaminhado ao Pronto 
Atendimento Municipal 
de Saúde, onde foi me-
dicado e submetido ao 
laudo de lesões corpo-
rais. Em ato contínuo, foi 
apresentado na Delega-

cia de Polícia Civil para 
tomada dos procedimen-
tos cabíveis. 

Foram lavradas as noti-
ficações pertinentes com 
base no CTB, e o veículo, 
por possuir débitos pen-
dentes, após ser liberado 
pelo perito da criminalís-
tica, foi recolhido ao pátio 
da 8ª CIPM. A equipe da PM 
ressalta que no momento 
da chegada da equipe, o 
veículo havia sido reti-

rado do local do acidente 
e estava estacionado na 
Rua Anastácio Doniak Ga-
licioli, e no momento da 
chegada da PM, foi visuali-
zado o motorista tentando 
reanimar a vítima.

O SIATE e o Corpo de 
Bombeiros estiveram no 
local e constataram a con-
dição da vítima, foi repas-
sada a situação a Polícia 
Civil de Irati, a qual acio-
nou o IML e Criminalística. 

CARGA ILEGAL

PRF apreende 220 
garrafas de vinho
As garrafas estavam 
em 37 caixas

Por  volta das 10h35, a PRF realizou a apreensão em Teixeira Soares
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SOCORRO
Helicóptero da PM transporta paciente

O transporte foi de 
Imbituva a Curitiba

em resgates, realizou o 
transporte de uma pa-
ciente de Imbituva. Esta 
precisava fazer uma ci-
rurgia no hospital Angeli-
na Caron, em Curitiba. Foi 
solicitado o transporte aé-
reo do SAMU para trans-
ferência e prontamente, o 
pedido foi atendido.

Helicóptero da PM realizou o transporte da paciente
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Vinicius Ries de Siqueira faleceu no local do acidente
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Acidente aconteceu próximo a linha do trem do bairro
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JAQUELINE LOPES 

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Inácio Martins 
iniciou o uso de pulseiras 
em pacientes confirmados 
ou com suspeita da Covid-19. 
Desde segunda-feira (14), 
mais de 170 pessoas utilizam 
o material que é colocado 
no braço dos pacientes. Oi-
tenta foram de pessoas que 
tinham positivado ou aguar-
davam o resultado desde 
semana passada. 

São dois tipos de pulsei-
ras, laranja e lilás. A pri-
meira é colocada quando 
o paciente faz o teste, em 
que é considerado um caso 
suspeito da doença, e ficará 
em quarentena até sair o 
resultado. A segunda é para 
pacientes confirmados para 
Covid-19 e devem cumprir o 
isolamento. 

O município adotou o 
uso das pulseiras, para que 
se tenha um controle e para 
que pessoas não circulem 
nos estabelecimentos, seja 
positivada ou que aguarda 
o resultado do exame de 
Covid-19. 

Para o prefeito de Inácio 

COVID-19

Inácio Martins inicia uso de pulseira 
em paciente suspeitos ou confirmados
Esta é mais uma 
medida para conter 
o avanço do vírus 
no município

Martins, Junior Benato, “é 
muito bem-vinda essa co-
locação de pulseiras, é uma 
medida necessária e que 
já está surtindo resulta-
dos para nossa sociedade, 
inclusive com o apoio do 
comércio na fiscalização 
e monitoramento dessas 
pessoas”, destaca. 

A secretária de Saúde 
de Inácio Martins, Sandra 
Daniel, explica que jun-
to desta, outras são feitas 
para diminuir os casos de 
Covid-19. “A gente decidiu 
adotar esta medida por cau-
sa do aumento de casos no 
município. É uma Lei muni-
cipal, passou pela Câmara 

e, paralelo a isso, vamos 
fazer o monitoramento via 
vídeochamada, e algumas 
visitas domiciliares, de for-
ma esporádica, para ver se 
realmente as pessoas usam 
as pulseiras”, observa. 

O comércio já faz a fis-
calização para entrar nos 
estabelecimentos, pois com 
o inverno  as pessoas utili-
zam blusa, que pode cobrir 
a pulseira. “Eles não deixam 
adentrar ao comércio e 
ainda fazem a informação 
se assim avistarem pessoas 
que estão usando a pulseira 
e não obedecem ao decreto 
e a lei do município. O co-
mércio é parceiro do setor 

público nessa fiscalização e 
monitoramento”, comenta 
Junior. 

A multa para descumpri-
mento desta medida, seja de 
retirada antes, violação ou 
sair de casa e ser avistado 
com a pulseira, é de R$ 375, 
se houver reincidência, será 
cobrado o dobro do valor. 

Apenas uma pessoa se 
recusou a fazer o uso da pul-
seira. Imediatamente, foi 
solicitado o apoio da Polícia 
Militar, que conduziu a ci-
dadã, que estava no comér-
cio, para que voltasse até 
a barraca sentinela, e que 
entrasse imediatamente em 
isolamento domiciliar.

AÇÕES 
Após o aumento de ca-

sos de Covid-19 no Dia das 
Mães, a Prefeitura adotou 
a barreira sanitária nas 
entradas do município no 
feriado de Corpus Christi, 
e deu resultado. “Deu certa 
esta ação, a princípio foi 
para evitar que a popula-
ção não recebesse visita, 
para gente poder conter o 
número de casos, que está 
bem significativo, infe-
lizmente, temos 16 óbitos 
por conta da Covid”, disse 
Sandra.

A Secretaria de Saúde 
faz orientação no comércio 
sobre o uso da pulseira e 
também sobre os cuida-
dos. Além disso, há uma 
equipe que fiscaliza nos 
estabelecimentos se estão 
cumprindo o decreto, nú-
mero de pessoas dentro 
do local, distanciamento, 
uso da máscara, álcool gel 
e verificando as denúncias 
nos finais de semana.  

Há também a Unidade 
Sentinela que faz atendi-
mento aos pacientes com 
sintomas de Covid, e os 
casos graves identificados 
pelos profissionais são 
encaminhados ao Pronto 
Atendimento. Assim, é 
possível monitorar os pa-
cientes para que não evo-
luam para o quadro mais 
grave. 

AEN

Os cortes no fornecimento 
de energia elétrica por falta 
de pagamento seguirão sus-
pensos para as famílias de 
baixa renda inscritas na tarifa 
social da Copel pelo menos 
até o final de setembro deste 
ano. A medida consta na Re-
solução Normativa 928/2021, 
prorrogada pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica por 
mais três meses. E no Paraná 
é reforçada pela lei número 
20.187/2020, em vigor desde 
abril do ano passado.

A suspensão dos cortes 
foi adotada como forma de 
auxiliar as famílias, frente 
às dificuldades econômicas 

E N E R G I A  E L É T R I C A

Copel mantém proibição de 
cortes para famílias de baixa renda
A suspensão dos 
cortes foi adotada 
como forma de 
auxiliar as famílias, 
frente às dificuldades 
econômicas trazidas 
pela pandemia do 
novo coronavírus

trazidas pela pandemia do 
novo coronavírus. Na área de 
concessão da Copel, ela bene-
ficia atualmente 370 mil lares. 
Destes, aproximadamente 
160 mil têm ainda o auxílio 
do Governo do Estado no pa-
gamento integral das contas 
de luz, através do programa 
Luz Fraterna.

De acordo com o presiden-
te da concessionária de ener-
gia, Daniel Pimentel Slaviero, 
o momento exige sensibilida-
de por parte das empresas, e 
a Copel está alinhada ao posi-
cionamento da agência regu-
ladora em defesa da parcela 
mais vulnerável da sociedade. 
“Nosso serviço é essencial e 

temos trabalhado dia e noite 
para apoiar a retomada da 
economia. Mas sabemos que 
a pandemia teve um forte 
impacto sobre o orçamento 
familiar em muitas casas. 
Vamos vencer este desafio 
juntos”, afirma o presidente.

NEGOCIAÇÃO – Por oca-
sião de seu voto na Aneel pela 
manutenção da suspensão 
nos cortes, o relator Hélvio 
Guerra ressaltou nesta terça-
-feira (15) que a vedação deve 
ser entendida como uma ação 
reguladora para garantir a 
continuidade dos serviços, e 
não como estímulo à isenção 
do pagamento. Neste sentido, 
outra ação adotada pela Copel 

foi a de facilitar os parcela-
mentos das contas atrasadas 
para as famílias de menor 
renda. O benefício se estende 
às residências que possuem 
paciente usuário de equi-
pamento vital cadastrado 
junto à Copel, aos microem-
presários individuais (MEI) e 
microempresas.

Os interessados em nego-
ciar com a Copel contam com 
a possibilidade de carência 
de 90 dias para começar a 
pagar as parcelas. A entrada 
é de apenas 10% e a taxa de 
juros foi reduzida pela meta-
de, para 0,5%. O débito pode 
ser pago em até 24 vezes e 
o valor das parcelas é fixo. 
Estas condições valem para 
dívidas recentes e, inicial-

mente, ficarão vigentes até 
o final do primeiro semestre 
de 2021.

TARIFA SOCIAL 
 A tarifa social de ener-

gia elétrica, conhecida como 
“Baixa Renda”, é um benefício 
válido para todo o território 
nacional, que concede descon-
tos na conta de luz até o limite 
de consumo de 220 kWh.

Podem se inscrever famí-
lias que já fazem parte do Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, 
com renda mensal per capita 
menor ou igual a meio salário 
mínimo nacional, e beneficiá-
rios de prestação continuada 
do Amparo Social ao Idoso ou 
Amparo Social à Pessoa com 
Deficiência. 

A
EN

Município adotou as cores laranja e lilás para diferenciar os casos em isolamento e positivados
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Os cortes de luz foram suspensos por causa da pandemia
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Labirintite é uma de-
sordem do equilíbrio do 
corpo humano. Deve-se 
salientar que o termo "la-
birintite" é utilizado de 
forma equivocada para 
designar todas as doenças 
do labirinto, o correto é 
chamá-las de Labirinto-
patias.

A tontura é um sinto-
ma, não uma doença. Pode 
ser definida como uma 
sensação subjetiva de ins-
tabilidade, desequilíbrio, 
sensação de flutuação; 
vertigem é uma severa 
sensação de rotação.

A tontura surge por 
perturbações no sistema 
de equilíbrio, que funcio-
na com informações que 
vem do labirinto, locali-
zado dentro do ouvido e 
também com informações 
da visão e de sensores 
que estão nos músculos e 
articulações (que nos dão 
a noção de nosso corpo no 
espaço).

 QUAIS OS SINTO-
MAS MAIS COMUNS 
NAS LABIRINTOPA-
TIAS?

• Tontura ou vertigem;
• Sensação de insta-

bilidade, flutuação e/ou 
cabeça ruim;

• Piora dos sintomas 
aos movimentos da ca-
beça;

• Náuseas e vômitos;
• Zumbido;
• Sensação de ouvido 

tampado;
• Alterações auditivas 

temporárias ou perma-
nentes;

• Turvação visual, prin-
cipalmente após movi-
mentos rápidos da cabeça.
IDENTIFICOU ALGUM 
DESSES SINTOMAS?

Consulte um Otorri-
nolaringologista agora 
mesmo!

OUVIDO E LABIRINTO

Doutor, Labirintite tem cura?
Entenda quais 
são os sintomas 
que envolvem as 
Labirintopatias

QUAIS AS CAUSAS 
MAIS COMUNS DAS 
LABIRINTOPATIAS?

• Problemas metabó-
licos, seja por alteração 
na função da tireoide, 
perturbações da tolerân-
cia ao açúcar (diabetes, 
hipoglicemia) ,  disl ipi-
demias (colesterol e/ou 
triglicérides);

• Doenças específicas 
d o  o uv i d o :  D o e n ç a  d e 
M é n i è r e  e  a  V e r t i g e m 
Posicional  Paroxística 
Benigna;

• Infecção por vírus ou 
bactéria: labirintite agu-
da, neurite vestibular ou 
do nervo auditivo;

• Problemas ortopé-
dicos: alterações coluna 
cervical e pescoço (sín-
dromes cervicais);

•  C a u s a s  e x t e r n a s : 
traumas por acidentes 
ou exposição a ruído in-
tenso;

• Uso de medicamen-
tos tóxicos para o labi-
rinto;

• Problemas circulató-
rios que afetem o ouvido;

• Causas psicológicas: 
estresse e outras psico-
patias.

 COMO SE INVES-
T I G A  A  C AU S A  DA 
LABIRINTOPATIA?

À s  ve z e s  t o n t u ra s  e 
vertigens podem signi-
f i c a r  o  p r i m e i r o  s i n a l 
de alguma outra doença 
i m p o r t a n t e .  A s  c a ra c -
terísticas das tonturas 
variam conforme a loca-
lização da lesão.

O  o t o r r i n o l a r i n g o -
logista, através do exa-
me clínico e do exame 
otoneurológico (exames 
da audição e do labirin-
to), por vezes exames de 
i m a g e m  ( t o m o g r a f i a , 
ressonância)  e  exames 
d e  s a n g u e ,  d i s p õ e  d e 
condições para definir 
a localização e causas da 
labirintopatia.

 COMO É FEITO O 
TRATAMENTO DA 

TONTURA?
Diferente do que se 

diz por aí, de que “labi-
rintite”  não tem cura, 
isso não é verdade. Há 
tratamento e o princi-
pal objetivo é descobrir 
a  verdadeira  causa da 
doença, e não somente 
tratar o sintoma, ou seja, 
a tontura.

O tratamento pode ser 
divido em três fases: tra-
tamento dos  sintomas 
(que é feito durante a in-
vestigação diagnóstica), 
tratamento da causa e 
reabilitação do labirinto 
(tratamento fisioterápi-
co da tontura: reabilita-
ção vestibular e algumas 
manobras específicas).

 VEJAMOS ALGUNS 
EXEMPLOS:

• Detectado no exame 
otoneurológico altera-
ç õ e s  d o  l a b i r i n t o ,  s ã o 
u s a d o s  m e d i c a m e n t o s 
para melhorar seu fun-
cionamento e por vezes 
exercícios para acelerar 
o processo de cura,  ou 
seja, a Reabilitação Ves-

tibular;
•  Na Vertigem Posi-

cional Paroxística Benig-
na, a cura é feita através 
de manobras fisioterá-
picas;

• Nas Síndromes Cer-
vicais, o tratamento pas-
sa inclusive pela fisiote-
rapia;

• Controle dos proble-
mas metabólicos: diabe-
tes, problemas do coles-
terol, etc.

A s  p e s s o a s  q u e  t ê m 
d i s t ú r b i o  d o  l a b i r i n t o 
devem evitar atividades 
de risco, principalmente 
natação ou a condução 
de automóveis, enquan-
to seu quadro não estiver 
totalmente corrigido.

Às vezes, tonturas e vertigens podem significar o primeiro sinal de alguma outra doença importante no organismo
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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 

Durante a reunião da Câ-
mara de Vereadores, na terça-
-feira (15), esteve presente 
a Secretária de Assistência 
Social de Rebouças, Ivonete 
Classe. Na oportunidade, a 
secretária fez uma prestação 
de contas sobre as ações da As-
sistência Social na atualidade, 
bem como a aplicação de re-
cursos, inclusive da Câmara de 
Vereadores na ordem de R$ 50 
mil; destinado 50% desse valor 
para compra de cestas básicas, 
e o restante para incremento 
do programa Vivendo Bem.

“Agradeço o apoio que 
temos recebido da Câmara na 
atualidade, no enfrentamento 
dessa pandemia. Quero dizer 
que, quem critica a atuação 
de vereadores é porque des-
conhece o trabalho do Legis-
lativo. Dizer que um vereador 
trabalha poucos minutos por 
semana, é um total desconhe-
cimento do cotidiano de quem 
ocupa um cargo como esse”, 
frisa Ivonete.

A Secretária fez uma expla-
nação sobre as ações da CASA 
LAR, do CRAS e do CREAS no 
município.“Nós colocamos a 
disposição dos usuários o ser-
viço de advocacia, que atende 
nas sextas-feiras no período 
da manhã, sendo atendimen-
to gratuito para famílias vul-
neráveis e que precisam desse 
atendimento”.

A Secretária também é res-
ponsável pela entrega de ali-
mentos do PPA em junção com 
o sindicato dos trabalhadores 
e da Secretaria de Agricultura. 
No programa Vivendo Bem 
são 170 pessoas cadastradas. E 
existe uma parceria com uma 
das fábricas de costura em 
nosso município, onde há a 
capacitação de várias pessoas 
que são assistidas pela Assis-
tência Social.

A pasta realiza o repasse 
de quase R$ 28 mil para o 
Centro de Treinamento de 
Adolescentes, além de toda a 
alimentação. “Realizamos um 
trabalho junto à Terceira Ida-
de, entre várias outras ações 
desenvolvidas pela assistência 
social do município”, destaca 
Ivonete.

CONSCIENTIZAÇÃO 
E EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO
Durante a Palavra Livre, 

o vereador João Kosak desta-
cou a importância da cons-
cientização da população que 
contribuiu para a redução do 
número de casos de Covid no 
município. Ele também co-
mentou  que esteve acompa-
nhando os trabalhos do setor 
de serviço social do município, 
e solicitou que seja realizado 
um estudo para fornecimen-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretária de Assistência Social elogia 
trabalho do Legislativo Reboucense
Ivonete Classe 
agradeceu ao apoio 
e explanou sobre as 
ações da pasta

to de luvas e álcool em gel, 
principalmente das pessoas 
que trabalham junto ao setor 
de separação de verduras no 
Centro de Processamento de 
Alimentos.

RECURSOS E 
EQUIPAMENTOS

O vereador Jaderson Mo-
linari lembrou que na atua-
lidade, o município tem sido 
bastante contemplado com 
emendas e indicações par-
lamentares, fundamentais 
ainda mais nesse período de 
pandemia.

“Cito como exemplo, as 
conquistas desse primeiro 
semestre. Agradeço especial-
mente ao deputado federal 
Toninho Wancher. Conquista-
mos recursos para construção 
de barracão para agricultura, 
na ordem de R$ 1 milhão, mais 
R$ 650 mil que é um pedido do 
presidente desta Casa, para 
equipamentos agrícolas. Tudo 
isso é muito importante e essa 
semana também tivemos a 
confirmação de mais uma 
emenda de R$ 600 mil tam-
bém para maquinários (re-
troescavadeira e caminhão). 
Recebi a informação de que 
em muito breve teremos mais 
notícias positivas para nosso 
município”, comentou Jader-
son.

PATROLAMENTO E 
MANILHAMENTO

Durante a reunião, o vere-
ador Bepinho Massoquetto, 
apresentou dois requerimen-
tos. O primeiro, solicitando 
patrolamento na região do 
bairro Beira Linha. O outro, 
colocação de manilhas na Rua 
César Bittencurt.“No bair-
ro Beira Linha, percebi que 
realmente está precisando 
de patrolamento. Inclusive, 
conversando com moradores 
daquela rua, alguns relata-
ram que quando chove fica 
muito complicado. Quanto 
ao manilhamento, é em uma 
valeta que fica junto a uma 
oficina mecânica. Aquele local 

está perigoso pelo fato de que 
alguma criança pode acabar 
caindo na valeta lá existente”, 
justifica o vereador.

SOBRE VISITA DE 
SECRETÁRIO DE 

ESTADO
O primeiro-secretário da 

Casa, Vereador Ricardo Carlos 
Hirt Júnior, comentou sobre 

a visita do deputado federal 
licenciado, e secretário Es-
tadual da Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex, que 
ocorreu no último dia 11 de 
junho, junto a lideranças 
políticas locais.

“Nosso município está 
tendo uma boa representati-
vidade e sendo ouvido junto 
ao Estado e União. Nessa 
reunião com o deputado, 
durante a visita, ele liberou 
mais R$ 400 mil de custeio 
para Saúde. A área de as-
sistência social foi contem-
plada com uma minivan, e 
um veículo modelo van para 
APAE, além de outras ques-
tões que a gente colocou na 
área esportiva. Além disso, 
abordamos sobre a contra-
tação do projeto executivo 
do trecho de Rebouças até a 
comunidade de Marmeleiro, 
e como disse várias vezes em 
um passado recente: essa 
pavimentação irá gerar inú-
meras oportunidades ao mu-
nicípio. Temos uma luta que 
é o projeto que contempla 
uma das entradas da cidade 
(saída para o Marmeleiro). 
Temos naquela região duas 
importantes vias, a Rua Ma-
ria Assunção e João Franco 
Sobrinho. Aquela região seria 
ideal para a realização da tão 

sonhada ciclovia. Seria muito 
importante, acabando com 
muitos problemas e riscos, 
principalmente em horários 
de pico de circulação de pes-
soas e veículos”, comentou 
Ricardo.

REABERTURA AOS 
DOMINGOS

O presidente da Câmara 
de Vereadores, Getúlio Go-
mes Filho, comentou sobre 
a flexibilização para as ati-
vidades do comércio local 
aos domingos. “As ações 
que foram tomadas foram 
assertivas, e o resultado 
estamos vendo agora com 
a redução dos casos po-
sitivado. Nesta terça (15), 
estivemos em reunião com 
o Prefeito Municipal para 
então deliberar sobre a fle-
xibilização do comércio 
aos domingos para que os 
empresários (restaurantes 
e lanchonetes) possam abrir 
no domingo. Em um pri-
meiro momento, alguns até 
comentaram e criticaram 
as ações necessárias que 
foram adotadas. Mas era 
preciso frear o avanço do 
contágio. Agora com a rea-
bertura, pedimos que todos 
mantenham as orientações 
de prevenção à doença”, 
frisa o presidente da Casa.

Secretária de Assistência Social de Rebouças, Ivonete Classe
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Prefeitura 
Municipal de 

Rio Azul

Súmulas

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

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
EDITAL DE PROSPECÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA FÍSICA 
E/OU JURÍDICA
PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que se encontra aberta Chamamento Público nº 01/2021, que 
tem por objeto a procura de imóvel para locação, destinado a atender as neces-
sidades de instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência 
Social . A Documentação para participação deverá ser endereçada à Comissão 
Permanente de Licitações no período compreendido entre os dias 16/06/2021 ao 
23/06/2021, ficando a abertura dos envelopes protocolados marcada para o dia 
24/06/2021 às 08h e 30min,  na Prefeitura do Município de Rio Azul-PR, na Rua 
Guilherme Pereira, 482, Centro. O edital e seus anexos poderão ser obtidos gra-
tuitamente através do site: www.rioazul.pr.gov.br ou pessoalmente no departa-
mento de licitações da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR. Maiores informações 
através do telefone (42) 3463-1122, pessoalmente no departamento de licitações 
ou pelo e-mail licitação.rioazul@ggmail.com
Rio Azul, 15 de maio 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. 38/2021, do 
tipo menor preço por item/lote, com data de abertura para o dia 25 de junho 
de 2021, às 09:00h, 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 18/06/2021 às 08h30min do 
dia 30/06/2021, início da fase de lances às 09:00h do dia 30/06/2021. 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 Perei-
ra, 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 
17 de junho de 2021.
Rio Azul, 17 de junho de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Requerimento de Autorização Ambiental
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) torna público que irá 
requerer ao IAT a Autorização Ambiental (AA) para adequação, manutenção e 
melhorias de estradas rurais (Patrulha Rural – CONDER, Trecho 01), a locali-
zar-se nas comunidades rurais de Cerro Azul, Pinhalzinho e Marumbi dos Elias, 
área rural do Município de Rio Azul.

Requerimento de Autorização Ambiental
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) torna público que irá 
requerer ao IAT a Autorização Ambiental (AA) para adequação, manutenção e 
melhorias de estradas rurais (Patrulha Rural – CONDER, Trecho 02), a locali-
zar-se nas comunidades rurais de Taquari, Marumbi dos Ribeiros, Pousinho e 
Marumbi dos Elias, área rural do Município de Rio Azul.
Requerimento de Autorização Ambienta
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) torna público que 
irá requerer ao IAT a Autorização Ambiental (AA) para adequação, manutenção 
e melhorias de estradas rurais (Patrulha Rural, Trecho 03), a localizar-se nas 
comunidades rurais de Rio Azul de Cima e Rio Azul dos Soares, área rural do 
Município de Rio Azul.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
BRASILTRAT LTDA torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra - IAT, a 

Licença Ambiental Simplificada para serviço de tratamento de madeira situado na Rua 
Jango Vicentin, nº 197 no Município de Inácio Martins - PR.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
TABISZ & CIA LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Re-
novação da Licença Ambiental de Operação para Posto revendedor de combustível, 
situado à Avenida Vicente Machado, n°1365, Bairro DER, no Município de Irati - PR.

RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS IRATI LTDA torna público que recebeu do 
Instituto Água e Terra - IAT a Renovação da Licença Ambiental de Operação para 

Serraria e beneficiamento de madeira, situada na Avenida Getulio Vargas, 1455, no 
Município de Irati - PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
OSVALDO LEMANSKI - ME torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, 
a Licença Ambiental Simplificada para transporte de produtos perigosos (agrotóxicos), 

situado à localidade de Colônia Carazinho, no Município de Paulo Frontin - PR.

Súmula de Recebimento de Licença Previa
NILVIR JONES PONTAROLO torna público que recebeu do IAP, a Licença Previa para 
o empreendimento de suinocultura localizado no Sítio Lageadinho, no bairro Lageadi-

nho, município de Guamiranga/PR, com validade até 10/06/2023. 

Súmula de Pedido de Licença de Instalação
NILVIR JONES PONTAROLO torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de 

Instalação para o empreendimento de suinocultura localizado no Sítio Lageadinho, no 
bairro Lageadinho, município de Guamiranga/PR. 
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MEs e MEIs de Irati poderão 
solicitar Auxílio Emergencial
A Secretaria 
de Estado da 
Fazenda será a 
responsável pela 
disponibilização dos 
recursos financeiros 
destinados ao 
programa

SECOM

A partir de agora, micro-
empresas e microempreen-
dedores individuais (MEIs) 
de Irati poderão solicitar o 
pagamento do Auxílio Emer-
gencial, criado pelo Governo 
do Paraná, para oferecer su-
porte financeiro aos micro-
empresários e MEIs de todo 
o estado. Mais informações 
podem ser obtidas na Sala 
do Empreendedor de Irati, 
que funciona na Rua da Li-
berdade, 740, telefone (42) 
3907-3341, e pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, na Rua da Cidadania 
Frei Jaime, 40, junto a Aciai, 
telefone (42) 3132-6281.

O decreto do Governo 
do Estado, que regulamen-
ta o Auxílio Emergencial, 
determina que os benefici-
ários serão as microempre-
sas optantes pelo Simples 
Nacional e os MEIs. Cada um 
receberá R$ 250 mensais. Os 
créditos serão feitos sempre 
até o dia 20 de cada mês na 
plataforma. O resgate pode 
ser solicitado até o dia 25 
para que o dinheiro esteja 
na conta até o dia 30. Caso o 
pedido de transferência seja 
feito após esta data, o valor 
será disponibilizado no mês 
seguinte, sem custo para o 
beneficiário. Microempresas 
com inscrição estadual terão 
direito ao benefício por qua-
tro meses; aquelas que não 
têm inscrição estadual e os 
MEIs receberão o auxílio por 
dois meses.

Os beneficiários devem 
ter conta corrente ou pou-
pança de pessoa jurídica 
(obrigatoriamente no caso de 
microempresas) e de pessoa 
física ou jurídica (no caso dos 
MEIs). Somente eles poderão 
solicitar as transferências. 
Caso elas não sejam solici-
tadas durante a vigência do 
programa, os recursos vão 
expirar.

Os interessados podem se 
cadastrar, por meio do portal 
do benefício, no site www.
auxilioemergencial.pr.gov.br 
até o dia 10 de agosto. Neste 
endereço, os usuários pode-
rão consultar seus créditos e 
solicitar a transferência dos 
valores disponíveis para a 
conta bancária. A plataforma 
digital fará o controle dos 
créditos e de transferências. 
A plataforma será operacio-
nalizada pela CELEPAR.

ESTÃO APTAS A 
RECEBER O AUXÍLIO 

MICROEMPRESAS DOS 
SEGUINTES SETORES, 

DE ACORDO COM 
A CLASSIFICAÇÃO 

NACIONAL DE 
ATIVIDADES 

ECONÔMICAS (CNAE):
R e s t a u r a n t e s  e  s i -

m i l a r e s ;  l a n c h o n e t e s , 
casas de chá, de sucos e 
similares;bares e outros 
estabelecimentos especia-
lizados em servir bebidas, 
sem entretenimento;bares 
e  o u t r o s  e s t a b e l e c i -
mentos especializados 
em servir bebidas, com 
entretenimento;serviços 
ambulantes de  alimenta-
ção; serviços de organiza-
ção de feiras, congressos, 
exposições e festas;casas de 
festas e eventos;atividades 
de sonorização e de ilumi-
nação; transporte rodovi-
ário coletivo de passagei-
ros, com itinerário fixo, 
municipal;transporte ro-
doviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região 
metropolitana;transporte 
rodoviário coletivo de 
passageiros, com itine-
rário fixo, intermunici-
pal ,  exceto  em região 
metropolitana;transporte 
rodoviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
interestadual;transporte 
rodoviário coletivo de passa-
geiros, com itinerário fixo, 
internacional;transporte 
escolar; transporte rodovi-
ário coletivo de passageiros, 
sob regime de fretamen-
to, municipal;transporte 
rodoviário coletivo de 
passageiros, sob regime 
de fretamento, intermu-
nicipal, interestadual e 
internacional;organização 
de excursões em veícu-
los rodoviários próprios, 
municipal;organização de 
excursões em veículos ro-
doviários próprios, inter-
municipal, interestadual e 
internacional;comércio va-
rejista de artigos do vestu-
ário e acessórios;comércio 
varejista de calçados.

JÁ OS MEIS APTOS A 
RECEBER O AUXÍLIO 
ESTÃO ELENCADOS 

NAS SEGUINTES 
CATEGORIAS:

Restaurantes e similares 
;lanchonetes, casas de chá, 
de sucos e similares;bares e 
outros estabelecimentos espe-
cializados em servir bebidas, 
sem entretenimento;bares e 
outros  estabelecimentos espe-
cializados em servir bebidas, 
com entretenimento;serviços 
ambulantes de alimen-
tação; gestão de instala-
ções de esportes;produção 
e promoção de eventos 
esportivos;serviços de orga-
nização de feiras, congres-
sos, exposições e festas;casas 
de festas e eventos;produção 
teatral;produção musical; 
produção de espetáculos de 
dança;atividades de sonoriza-
ção e de iluminação;aluguel 
de equipamentos recrea-
tivos e esportivos;agências 
de viagens;operadores 
turísticos;filmagem de festas 
e eventos.

A Secretaria de Estado da 
Fazenda será a responsável 
pela disponibilização dos recur-
sos financeiros destinados ao 
programa, oriundos do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza 
do Paraná (FECOP-PR). Créditos 
e débitos decorrentes de transa-
ções financeiras necessárias à 
concessão do auxílio emergen-
cial e demais procedimentos 
também devem ser realizados 
pela SEFA, que disponibilizará 
pessoal para a operacionaliza-
ção do sistema. A prestação de 
contas ao FECOP-PR será feita 
até 90 dias depois do encerra-
mento do programa.

A Receita Estadual fará a 
identificação do Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) das microempresas e 
dos MEIs aptos a receber o au-
xílio e irá encaminhar a lista de 
beneficiários para a CELEPAR 
sempre que for necessário. A 
Controladoria Geral do Estado 
(CGE) irá monitorar, fiscali-
zar e auditar o cumprimento 
dos princípios e das normas 
relativas à concessão da sub-
venção no que diz respeito à 
legalidade, impessoalidade, 
economicidade, publicidade 
e moralidade administrativa.

Se
co

m



FOLHA
-  Irati, 18 de junho de 2021 15

FOLHA Irati, 16 de abril de 2021   15

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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Arthur Henrique Santos foi aprovado em 
segundo lugar no curso de Geografia na 

Unicentro. Que sua trajetória seja repleta de 
realizações! Parabéns!!!

Ana Clara de Andrade Jorge passou em 
Ciências Biologicas na UTFPR. 

Que essa seja a primeira de muitas
 etapas conquistadas!

Nataly Vanessa Mucha Fiori conseguiu apro-
vação no curso de Administração na 

Unicentro. Parabéns!!!             

                  pequeno 
Samuel completou 
seus dois aninhos 
no dia 16/05 e seu 
irmãozinho, Miguel, 
no último dia 16. Que 
mantenham sempre 
esse lindo sorriso em 
seus rostos, colecio-
nem alegrias, brin-
cadeiras e momentos 
felizes. A homenagem 
é de seus avós, Artur 
e Amélia Maisevicz, 
e dos papais Juliano 
e Daiane Maisevicz. 
Parabéns!

O 
O enlace matrimonial, que aconteceu em 

16/06/1973, deu origem a essa linda parce-
ria do casal José e Helena Roik. Que Deus 
continue abençoando e protegendo essa 
união, dando paz, saúde, amor e muita 

felicidade. 
Feliz 48 anos de casados!

Letícia Helena Pabis foi aprovada, pelo
segundo ano consecutivo, no curso de 

Artes Cênicas na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM). Você se fez merecedora 
dessa conquista, que ela lhe traga muito 

sucesso! Parabéns!

Heloisa Mattozo mostrou toda sua dedicação 
e teve dupla conquista. Ela foi aprovada em 

Farmácia na Unicentro e em Direito na UEPG. 
Parabéns!!!


