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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 11Cidades 11 Cidades 06

CIS/AMCESPAR
Tratamento 
com PICS é 
ofertado aos 
profi ssionais 
de saúde 

SAÚDE INFANTIL
Método criativo 
incentiva 
vacinação de 
crianças em 
Rio Azul 

Cidades 07Cidades 14

IRATI
Roman confi rma 
emenda para 
fi nalização do 
afasto do 
Pinho de Baixo

TEIXEIRA SOARES
Projeto de 
locomoção social 
gratuita será 
implantado no 
município 

EDUCAÇÃO
Lousa digital 
melhora ensino 
do Colégio 
Sesi Irati na 
pandemia

Cidades 05

Com investimento de R$3 mi, Afubra amplia loja em Irati

4ª Regional 
de Saúde é a
segunda maior 
em casos da 
variante Delta
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Variante Delta no Paraná e na região
Nesta semana, a  Secretaria de Estado da Saú-

de, o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) confirmaram nesta quarta-feira 
(28) a transmissão comunitária da variante delta 
do coronavírus no Paraná, o que já era esperado 
devido aos números apresentados, mas o que 
mais chamou atenção foi dois óbitos confirma-
dos na região, um em Imbituva e outro em Irati. 

O conceito de transmissão comunitária é 
definido quando o contágio entre pessoas ocorre 
no mesmo território, entre indivíduos sem his-
tórico de viagem e sem que seja possível definir 
a origem da transmissão. Assim, com os óbitos 
e mais casos confirmados da variante em Fer-
nandes Pinheiro, fica a dúvida se a delta já tem 
transmissão comunitária local. 

Irati e Imbituva já informaram que ainda não 
é possível confirmar se existe esta transmissão, 
e os contatos dos casos confirmados já estão em 
investigação e são monitorados, o que alivia a 
população que já ficou alvoroçada com a notícia, 
pois esta nova variante é mais contagiosa, porém 
ainda não há evidências de que as infecções pela 
delta provoquem casos mais graves ou óbitos.

Mesmo com essa confirmação, a predo-
minância atual ainda é da cepa gama (P1/
amazônica), que apareceu em janeiro. Ela não 
tem esse status de alerta junto aos organismos 
internacionais, mas estudos preliminares indi-
cam que ela também é mais contagiosa que a 
versão original do vírus.

Ao todo, o Paraná já confirmou 29 casos e 12 
óbitos pela variante delta, sendo quatro casos e 
dois óbitos em Apucarana, quatro casos e dois 

óbitos em Curitiba, três casos e três óbitos 
em Piên, três casos em Fernandes Pinheiro, 
dois casos e um óbito em Araucária, dois ca-
sos em Piraquara, dois casos e um óbito em 
São José dos Pinhais, um caso e um óbito em 
Mandaguari, um caso e um óbito em Irati, um 
caso e um óbito em Imbituva e um caso em 
cada um dos seguintes municípios: Colombo, 
Pinhais, Fazenda Rio Grande, Campo Mourão, 
Francisco Beltrão e Rolândia.

O primeiro óbito confirmado no Brasil foi 
no Paraná de uma gestante de 42 anos,  no 
dia 18 de abril. A morte da grávida foi confir-
mada após o resultado do sequenciamento 
genético. Na investigação, constatou-se que 
ela esteve no Japão.

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, 
já informou que estes novos casos requerem 
atenção, mas não é desesperador, e que é pre-
ciso continuar os cuidados de prevenção com 
o uso da máscara, higienização frequente 
das mãos e o distanciamento social, além da 
imunização na data que a dose estiver dis-
ponível, pois só com a o avanço da vacinação 
é que teremos resultados efetivos dos casos. 

Os números baixaram, mas com a che-
gada desta nova variante no Paraná com 
a transmissão comunitária os cuidados 
precisam ser redobrados, a transmissão é 
mais rápida, por isso, ter todos os cuidados é 
essencial, até que todos sejam vacinados, as 
novas variantes poderão afetar as cidades. Só 
com a vacina vamos vencer o vírus. 
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DERRAPADAS AUTORITÁRIAS
O ministro da Defesa, Braga Netto, fez um desmentido que não 

apagou a fogueira. Disse que não disse o que o Estadão publicou: 
se não for aprovado o voto impresso não haverá eleição em 2022. 
O presidente da Câmara, a quem teria sido enviado o recado, 
também declarou que não ouviu isso de nenhum interlocutor. 
Mas as versões continuam ganhando espaço e repercussão pelo 
fato de o próprio presidente Bolsonaro ser o arauto principal da 
ideia. Dia 8 de julho passado, chegou a sinalizar a não realização 
do pleito sem aprovação do voto impresso: “ou fazemos eleições 
limpas no Brasil ou não temos eleições”. O voto impresso, para 
ele, é garantia de limpeza.

Ora, o voto eletrônico também é auditado. E até hoje não se 
apresentaram provas de fraudes, como tem repetido o capitão 
presidente. O que estaria por trás desse manifesto interesse 
por um tipo de voto que, na história eleitoral do país, foi um 
instrumento de perpetuação de corrupção? Receio de derrota, 
sinalização para as bases? Ao fundo, remanesce a discussão 
sobre a militarização do governo. Nunca tantos militares foram 
convocados para integrar a linha de frente da máquina gover-
namental. Nunca se viu tanto coronel entrar no roteiro de coisas 
mal contadas, como a que estamos vendo nas investigações da 
CPI da Covid 19.

Não há como escapar à verdade: os militares da ativa e da 
reserva, às pencas, participam do governo Bolsonaro e dão a im-
pressão de que apreciam muito suas rotinas diferentes. Ocorre 
que a imagem das Forças Armadas está suja, a partir do envolvi-
mento de militares em negociações improvisadas e descabidas. 
O general Eduardo Pazuello, ainda na ativa, foi jogado no lodo do 
pântano. E não adianta dizer que o militar de reserva no governo 
é a mesma coisa que um civil. Os valores que inspiram as Forças 
abrigam a lealdade, a disciplina, a hierarquia, a missão de ser-
vir à Pátria. Nos últimos tempos, a construção servir à Pátria se 
transformou em servir-se da Pátria.

A Constituição de 1988 reservou às Forças Armadas papel 
fundamental como instrumento de Defesa do Estado de Direito 
e das Instituições Democráticas (Título V). Tendo como lume a 
defesa da Pátria, a Carta Magna garante a existência e o funcio-
namento dos poderes constitucionais - Poder Legislativo, Poder 
Executivo e Poder Judiciário (art. 2º) - e, por suas ações, a defesa 
da lei e da ordem. Às Forças não se atribuem prerrogativas de 
poder constitucional, sendo instituições nacionais permanen-
tes e regulares a serviço do Estado. Aqui, instala-se o imbróglio. 
Confunde-se Estado com governo. Ademais, ninguém é dono da 
esfera militar, sendo oblíqua a ideia de considerar uma entidade 
como o Exército como propriedade de alguém (“o meu exército”).

A imagem das Forças Armadas passou boa temporada na 
órbita da sujeira, resultante do movimento militar de 64. Com 
a redemocratização, nos meados de 80, os militares voltaram 
aos quartéis e intensa profissionalização deu um novo sentido 
às Armadas. Que conseguiram resgatar prestígio, respeito e 
credibilidade. Agora, com a ocupação massiva do território gover-
namental e, sobretudo, com a interpenetração dos limites entre 
espaços do Estado e do governo, a politização assume proporções 
monumentais, deixando o país medroso e a mercê de correntes 
inclinadas a ressuscitar o autoritarismo.

Sinais de que as Forças Armadas querem o voto impresso a 
qualquer custo e o afastamento de Lula da disputa presidencial 
são vistos e ouvidos aqui e ali. As tensões, já altas, tendem a se 
acirrar. A todo momento, ouvem-se perorações sobre a nossa 
democracia e a garantia de que a CF é e será o lume de 2022, mas 
persistem dúvidas e receios. O TSE, por meio de seu presidente, 
ministro Luís Barroso, tem proclamado o absoluto cumprimen-
to da letra constitucional. Mas, como se comportarão as Forças 
Armadas mais adiante?

Espera-se que atuem como garantia de defesa dos poderes 
constitucionais, jamais para dar suporte a iniciativas que aten-
tem contra eles. O declive institucional na direção de um passado 
autoritário é um risco que o Brasil deve abolir de sua paisagem.

 GAUDÊNCIO TORQUATO É JORNALISTA, ESCRITOR, PROFESSOR TITULAR DA USP E CONSULTOR 
POLÍTICO TWITTER@GAUDTORQUATO
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"30.429"
Irati avança na vaci-

nação, com esse número 
de vacinados chega-se 
próximo a metade da po-
pulação, segundo o IBGE. 

Investimento
O prefeito de Irati, Jorge Derbli, participou na última 

segunda feira (26) da reinauguração da loja da Associação 
dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA), em Irati. Localizada 
no Centro da cidade, que fez um investimento de aproxi-
madamente R$ 3 milhões para revitalizar a obra. O evento 
foi restrito. Além da vice Ieda, também o secretário de 
Indústria e Comércio esteve presente. Já da Câmara de 
Vereadores, que chegaram a ser anunciados, ninguém se 
fez representar. 

CONDIR
A Prefeitura de Irati cons-

truiu um novo conselho para 
dar as diretrizes do setor de 
Urbanismo e Engenharia na 
cidade, o CONDIR. Nesta se-
mana, fi zeram reunião com 
extensa pauta com uma par-
ticipação maciça dos conse-
lheiros. Uma das mudanças 
aprovadas na reunião foi a 
alteração do cálculo que per-
mite a construção de prédios 
em Irati. A nova razão tira 
a limitação de andares. É a 
comunidade pensando pelo 
bem comum. 

Castração
O prefeito de Rio Azul, 

Leandro Jasinski, está lide-
rando uma parceria com o 
Centro Universitário Cam-
po Real de Guarapuava. As 
cadelas são encaminhadas 
para a castração nas depen-
dências da Universidade 
em Guarapuava e quando 
estão de alta, retornam 
ao município. O trabalho 
é realizado por alunos do 
curso de veterinária. Uma 
resposta rápida para re-
solver o problema dos cães 
soltos nas ruas que atinge 
a toda a comunidade. Uma 
boa sugestão a ser copiada. 

Concessão
O governo do Paraná, 

através da secretaria do De-
senvolvimento Sustentável 
e do Turismo coordenada 
pelo deputado Márcio Nunes, 
está adotando as concessões 
como forma de melhorar 
as estruturas de parques 
estaduais com potencial de 
turismo. Um exemplo será o 
Parque do Monumento Salto 
São João de Prudentópolis. 

Concessão II
Com a concessão, pode-

rá ser explorado alimenta-
ção, exploração turística, 
turismo de aventura e mais. 
Isso também vai propor-
cionar uma estrutura mais 
preparada para o turismo. 
Trabalho do ex-prefeito 
Adelmo e do prefeito Osnei, 
com o apoio do deputado 
Traiano, que conseguiram 
sensibilizar o governo do 
estado para os investimen-
tos necessários.  

Autorizando
O secretário da SEIL e 

deputado Sandro Alex, es-
teve em Guamiranga na 
quinta-feira (22). Em reu-
nião com o prefeito Marcelo 
Leite, anunciou a liberação 
de recursos na ordem de 
R$ 3 milhões para pontes e 
recape asfáltico na comu-
nidade de Boa Vista. Alex 
também falou da duplica-
ção da rodovia que corta 
Guamiranga, que deverá 
acontecer nos próximos 
três anos. Com isso deve 
acontecer a melhoria de 
vários acessos a comunida-
des e marginais no quadro 
urbano de Guamiranga. 

Para Campanha
Na quinta (15), o deputa-

do Alexandre Curi realizou 
no restaurante Anila um 
evento para apresentar aos 
seus apoiadores de Fer-
nandes Pinheiro e Teixeira 
Soares um balanço do seu 
mandato. Em Irati, o depu-
tado está realizando uma 
parceria com os suplentes 
de vereadores, Robertinho 
Cequinel (PSDB) e Douglas 
Conrado Goy (DEM). 

Compensação 
O prefeito Júnior Benato acompanhado de Wilson, as-

sessor do deputado Artagão Junior, estiveram com o chefe 
da Casa Civil,Guto Silva, e defendeu a liberação de projetos 
que temos cadastrados em diversas secretarias estaduais, 
no montante de R$ 3 milhões e R$ 500 mil, para compensar 
as perdas do ICMS Ecológico do município. Por entender a 
necessidade do Município, Guto Silva incluiu  os projetos 
apresentados  na agenda de liberações. São recursos para 
saúde, meio ambiente, agricultura e estradas rurais. O 
compromisso é que nos próximos 15 dias os convênios 
assinados.

Para Estudo
O prefeito Jorge Derbli deu um passo signifi cativo para 

Irati. Ele conseguiu que o DNIT liberasse para análise um 
projeto apresentado pela prefeitura que contempla a cons-
trução de uma ciclovia ligando a comunidade do Riozinho 
até a Vila São João. O trânsito no local está caótico em certos 
horários e precisa de que, no mínimo, haja uma terceira 
pista ligando o trecho para desafogar o trânsito no local. 

Pauta alinhada
Líder do governo na Assembleia Legislativa e deputado 

,Hussein Bakri (PSD), se reuniu com o governador Ratinho 
Junior (PSD) no Palácio Iguaçu, na tarde de quinta-feira 
(29). Em pauta, estiveram os projetos e discussões que serão 
destaque na Casa neste segundo semestre, em especial o 
pedágio. Além de integrarem o debate em torno das últimas 
defi nições sobre o novo modelo de concessão, os deputados 
terão de votar em plenário a delegação para a união das 
rodovias estaduais que farão parte do Anel de Integração.

 “ Nunca tenha 
certeza de 
nada, porque 
a sabedoria 
começa com a 
dúvida".

SIGMUND FREUD

Rota religiosa
Em uma reunião do 

CONTUR, nas dependências 
da Igreja Matriz Nossa Se-
nhora da Luz, a presidente 
Estela Mara Rosa apresen-
tou aos representantes das 
igrejas de Irati a proposta 
da implantação de uma 
rota de turismo voltado 
para a oração e visitação 
de igrejas e locais sacros 
em Irati e Prudentópolis. 
A rota será denominada de 
“Rota da Medalha Milagro-
sa” e iniciará na imagem de 
Nossa Senhora das Graças e 
terminará no Santuário em 
Prudentópolis. Aos padres e 
membros da comunidade, 
foi apresentado a ideia e a 
necessidade da preparação 
das pessoas para receber os 
turistas. A ideia foi muito 
bem recebida por todos.  
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Mariano Joã o Gontarski, 
um pioneiro na odontologia
Mariano Gontarski
dentista que fez 
muito pela cidade 
de Irati

(42) 3422-1013 (42) 99853-0371
Laboratório de Análises Clínicas
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LUÍ S DUÍ LIO FILLUS
MILENA HILGEMBERG DE CARVALHO 

Ma r i a n o 
G o n -
t a r s k i , 
c o m o 
era co-
n h e c i -

do, fi lho de Stefano e Julia, 
ambos nascidos na Polô nia, 
foi dentista-prá tico, licen-
ciado pela Universidade Fe-
deral do Paraná . Nasceu em 
Curitiba (PR), em 1911. Con-
seguiu seu certifi cado em 
Curitiba, atravé s de exame 
que era realizado por uma 
comissã o avaliadora na re-
ferida universidade. 

Iniciou seu trabalho em 
Irati entre os anos de 1937 
e 1938, mas já  havia tra-
balhado em Curitiba, por 
algum tempo, onde apren-
deu a profi ssã o. Devido à  
lei vigente na é poca, os 
prá ticos licenciados só  po-
diam trabalhar em cidades 
onde nã o houvesse dentis-
tas formados. 
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S e u  p r i m e i r o 
consultó rio foi na Rua Dr. 
Munhoz da Rocha, numa 
casa vermelha de alvena-
ria, onde hoje situa-se a 
Loja Magazine Luiza. Se-
gundo seu genro, Jorge 
Hilgemberg, Mariano era 
extremamente habilidoso e 
perfeccionista e relata que 

trabalhou com seu sogro 
por muito tempo. 

Mariano Gontarski foi 

presidente da Sociedade 
Beneficente Recreativa 
Educadora José  Smolka, 
antiga Sociedade Wolnosc, 
que mudou o nome em 
1938, devido o decreto fe-
deral que proibia o fun-
cionamento de escolas de 
lí nguas estrangeiras no 
paí s. Atualmente funciona 
a Sociedade Beneficente 
Cultural Iratiense (SBCI). 

Esteve à  frente dessa so-
ciedade de 1941 a dezembro 
de 1943. Depois, novamen-
te exerceu à  presidê ncia 
em 1953 e 1954. Reestrutu-
rou o quadro social, apli-
cou os estatutos e revita-
lizou as atividades, já  que 
o clube vivia uma é poca 
de monotonia, ofuscado 
pela crescente atividade 
do Clube do Comé rcio. Esta 
concorrê ncia saudá vel au-
mentou a criatividade em 
seus eventos e propostas 
culturais. 

Sua esposa, a senhora 
Antonia Cicatkova Gon-
tarski, nasceu em 1912, na 
Checoslová quia, na cidade 
de Viskow, pró xima a cida-
de de Praga, sua capital. Foi 
diretora das enfermeiras 
do Serviç o de Obstetrí cia 
do Hospital Maternidade 
Vitor do Amaral, em Curi-
tiba. 

O casal teve trê s fi lhas: 
Vera Julia Anna Gontar-

ski Canesso casada com 
Valentim Altevir Canesso 
(in memoriam), Stefania 
Hilgermberg casada com 
Jorge Conrado Hilgemberg 
e Diana Ravache casado 
com Raul Ravache (in me-
moriam). Seis netos e onze 
bisnetos. Quando vieram 
para Irati sua filha Vera 
tinha um ano de idade. 

Em 1942, a senhora An-
tonia fundou o Grê mio Fe-
minino Magnó lia, que era 
exclusivo para as mulheres 
associadas à  SBCI. Este 
nome foi lhe dado devido 
a uma planta, com o mes-
mo nome, que florescera 
em frente à Sociedade, na 
é poca. Este Grê mio era o 
promotor do Baile das De-
butantes. 

D e n t i s t a s    
contemporâ neo:  Miceslau     
Osinsk, Ambró sio Sandri, 
e Armando Van der Laars; 

Joaquim Câ ndido de Araú jo 
e Ambró sio Sandri foram 
prá ticos, anteriores a Ma-
riano Gontarski. 

Mariano se aposentou e 
faleceu em Irati, em 1977, 
aos 66 anos de idade. 

Junto com Jorge Hilgem-
berg, seu genro, fizeram 
a primeira apicetomia na 
cidade de Irati. Nã o re-
ceberam os honorá rios, 
pois a mã e da paciente 
considerou que foi uma 
experiê ncia em sua fi lha. 

Ficam as reverê ncias ao 
senhor Mariano Gontarski, 
dentista que fez uma enor-
me clientela, muitos deles 
eram de origem polonesa 
e, junto à esposa Antonia 
e familiares, fi zeram uma 
trabalho exemplar para o 
municí pio de Irati; pessoas 
atuantes e sempre dispos-
tas a colaborar nas causas 
sociais e humanitá rias. 
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Casamento de Mariano Gontarski e Antonia Cicatkova

Mariano e seu pai Sr. Stefano durante o período de serviço militar 

Mariano foi dentista-prático, licenciado pela UFPR
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O Colégio Sesi de Irati 
foi o primeiro colégio da 
região à adotar o modo 
híbrido de ensino no co-
meço de 2021. Agora, para 
melhorar a qualidade de 
ensino, o Sesi e Senai ado-
taram uma novidade que 
pretende inovar.

Trata-se de uma lousa 
digital que facilita a comu-
nicação dos alunos com o 
professor, a lousa contém 
um computador embar-
cado, câmera HD, sistema 
de som de alta qualidade 
e uma série de funções 
como transmissão ao vivo, 
é touchscreen (tela sen-
sível ao toque) e permite 
que o professor espelhe o 
que está escrito na lousa 
para os alunos conectados 
de casa.

O diretor do Colégio 
Sesi Irati, Rafael Ruteski, 
fala sobre como a tecnolo-
gia não funcionará somen-
te para o ensino remoto, 
mas também para o ensino 
presencial no futuro. “Essa 
tecnologia foi comprada 
para que a gente pudesse 

TECNOLOGIA

Colégio Sesi Irati tem método 
inovador de ensino na Pandemia
Método foi adotado 
pelo Sesi e Senai

dar com mais facilidade 
mais qualidade de ensino 
no sistema de aulas remo-
tas e depois que passa a 
pandemia podemos conti-
nuar no dos processos de 
ensino aprendizagem Sesi-
-Senai. Essa lousa é total-
mente interativa, é como 
um grande computador, 
tem transmissão ao vivo, 
uma série de aplicativos 

instalados que permitem a 
transmissão em tempo real 
de uma série de situações 
de ensino aprendizagem”, 
explica Rafael

Cada sala de aula do 
colégio possui uma lou-
sa própria, sem contar 
as que foram destinadas 
para o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(SENAI). “Foi uma tecno-

logia muito bem aceita, 
essa lousa permite que a 
aula seja transmitida pela 
câmera da lousa e tem a 
capacidade de espelhar o 
que o professor esta re-
alizando na tela para os 
alunos conectados que es-
tão em casa, essa era uma 
dificuldade que a gente 
tinha de transmitir o que o 
professor realizava em sala 

de aula que chegasse até os 
alunos que estão em casa”, 
conta Ruteski.

“Isso parecia algo dis-
tante, que só acontecia em 
países de primeiro mundo, 
que víamos em filme, mas 
quando chegou para a gen-
te esse planejamento foi 
algo muito bom, extrema-
mente produtivo”, finaliza 
o diretor.

O professor de história 
do Sesi Irati, Julio César 
Braga, ou professor Braga 
como é conhecido, tam-
bém em entrevista a Folha 
de Irati conta como foi se 
adaptar ao novo método 
de ensino. “Quando rece-
bemos as Tv’s interativas 
foi uma grande surpresa, 
eu pessoalmente não tive 
muita dificuldade porque 
eu já venho de outras fun-
ções laborativas no ramo 
da informática então tive 
uma boa adaptação, mas é 
um desafio constante nes-
se ensino-aprendizagem, a 
pandemia esta colocando 
cada vez mais desafios nes-
te meio educacional e nós 
estamos cada vez mais nos 
renovando, aprendendo 
coisas novas para tentar 
aplicar para nossos alu-
nos”, conta o professor de 
história.

Lousa interativa permite que o professor transmita a sala de aula em tempo real 
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REFERÊNCIA MUNDIAL 
EM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PELA OCDE.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
é formada pelos países mais desenvolvidos e sustentáveis do planeta.  
Segundo ela, o Paraná é exemplo na qualidade do ar e da água, 
na proteção costeira e ambiental e no uso de energia sustentável:  
94% da nossa energia vem de fontes renováveis.

Um dos estados que mais cresce no Brasil é também exemplo 
de desenvolvimento sustentável para o mundo.
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PAZ E BEM
AMAR PRIMEIRO SEMPRE

       VANDERLEI KAWA

Caríssimos! Amar é obe-
decer a toda lei. Amar não 
é fazer o que a gente bem 
deseja. Amar é obedecer a 
Deus em primeiro lugar. O 
amor que aprendemos com 
Cristo não é algo egoísta, 
invejoso e irresponsável. O 
amor é um dom que rece-
bemos de Deus porque Ele é 
amor. O exemplo de Cristo, 
no sacrifício da Cruz, nos 

       VANDERLEI KAWA

mostra que o amor é doação, 
é agir com responsabilidade, 
é perdoar, é desejar a felici-
dade do próximo. O amor 
que Deus nos ensinou não 
pratica o mal contra o próxi-
mo. O amor é paciente, res-
peita os outros, ele não exige 
que façamos coisas que não 
são da nossa alçada, o amor 
é benigno, ele faz bem ao 
próximo, ele é agradável e dá 

prazer, o amor não age com 
ciúme, ele não desconfi a da 
sinceridade do outro, ele 
confi a, o amor não guarda 
rancor, ele não provoca ódio, 
o amor não mata, não agride 
o outro, o amor proporciona 
vida. A vontade de Deus é 
que amemos uns aos outros 
como ele nos amou. O amor 
faz bem às pessoas que prati-
cam a caridade. As consequ-

ências desta prática trazem 
benefícios prazerosos ao 
lado da satisfação pessoal. 
Nós nos engrandecemos ao 
praticarmos a caridade com 
o próximo. O Apóstolo São 
Paulo escreveu que “o amor 
jamais acaba, pois é um sen-
timento nobre que deve ser 
cultivado no dia a dia, é um 
sentimento recebido e ali-
mentado pelo Deus de Amor 

e para que este amor não 
desapareça de nossas vidas, 
devemos estar ligados com 
o Pai que nos ama acima de 
todas as coisas”. O amor su-
pera todas as leis humanas, 
o maior dos mandamentos é 

“AMAR A DEUS SOBRE 
TODAS AS COISAS E AMAR 
O IRMÃO COMO A SI MES-
MO”.  

Refl ita, Paz e Bem.

JAQUELINE LOPES E ASSESSORIA 

Quem procura a sala de 
vacinação na Unidade Básica 
de Saúde da Vila Diva, em Rio 
Azul, já percebe que está dife-
rente, mais alegre e atrativa 
para as crianças. Tudo porque 
a vacinadora Ana Maria Marci-
nek Stanski criou um método 
diferente para encorajar os 
pequenos a tomarem a vacina. 

A ideia surgiu quando Ana 
percebeu a necessidade de 
deixar mais atrativa a sala de 
vacina. Pois as crianças vão ao 
local já sabendo que não será 
agradável, e para melhorar o 
ambiente algumas mudanças 
foram feitas especialmente 
para elas. 

Ana é a responsável por 
usar um jaleco personalizado 
com imagens de desenho 
infantil, criou enfeites con-
feccionados com tampas de 
frascos de vacina, imitando 
um mobile anexadas ao teto. 
Também tem fi guras plasti-
fi cadas de desenhos infantis 
conhecidos pelas crianças, 
como a galinha pintadinha e o 
pintinho amarelinho, além da 
marreta de plástico com som, 
simulando um “matador de 
formigas”. E para os bebês, há 
chocalho colorido. 

Ana comenta que começou 

RIO AZUL

Profi ssional da saúde cria atrativos 
para encorajar crianças na vacinação
Ideia será realizada 
nas demais salas do 
município

a trabalhar na sala de vacina 
em junho de 2020. Ela conta 
que sempre gostou de con-

“É um trabalho que 
tem dado muito 
certo no município e 
estamos expandindo 
para outras salas de 
vacina. São ações 
simples que fazem a 
diferença”. 

CRISTIANA MARIA SCHUVAIDAK

versar com os pais e explicar 
detalhadamente sobre cada 
vacina, a importância, preven-
ção e proteção que o imuni-

zante tem, além de comentar 
sobre as reações adversas que 
podem ocorrer e os cuidados 
necessários. 

“Explico para os pais sobre 
as vacinas, em seguida, expli-
co para as crianças utilizando 
de fi guras, por exemplo: a VOP 
são gotinhas mágicas que 
protegem elas da paralisia, a 
febre amarela recebem para 
não fi carem igual o pintinho 
amarelinho, a varicela se não 
tomar dá muita coceira. E 
fi nalizo dizendo que voltarão  
tomar vacinas, as meninas 
com nove anos e os meninos 
somente com 11, claro que 
sempre especifi cando sobre 
as campanhas. Depois, elas ga-

nham o certifi cado e pirulito”, 
disse Ana.

A secretária de Saúde 
de Rio Azul, Cristiana Maria 
Schuvaidak, comenta que está 
ideia deu certo no município 
e será levada a outras salas 
de vacinas, pois é um método 
diferente e humanizado para 
imunizar as crianças. “A va-
cinação é muito importante 
é um dos princípios do SUS, 
porque falamos em prevenção 
de doenças e promoção da 
saúde, e as salas de vacinas 
estão disponíveis em todas as 
unidades básicas de Rio Azul 
e as crianças já tem essa con-
cepção de tomar a vacina. A 
nossa gestão é muito pautada 
na humanização, tratar bem 
e colocar-se no lugar do outro. 
É isso que ela tem feito: uma 
diferença muito grande”. 

Cristina destaca outra for-
ma utilizada por Ana, da apli-
cação das vacinas sem agu-
lhas, que a vacinadora criou 

após uma conversa com a en-
fermeira Elaine Pacanaro, de 
mostrar a seringa pra criança 
sem agulha, em que a criança 
visualiza o líquido, e como o 
maior medo é a agulha, no 
momento de distração da 
criança, é conectada a agulha 
e realizada a aplicação. Para a 
secretária esta é uma forma 
de evitar traumas futuros nas 
crianças em relação às vaci-
nas. Ela também enfatiza que 
todas as Unidades de Saúde de 
Rio Azul têm salas de vacinas 
disponíveis para a população. 

Com autorização dos pais, 
as crianças ganham doces. E 
todos os matérias e enfeites 
da sala são confeccionados de 
materiais laváveis, passível de 
desinfecção a cada manuseio, 
seguindo os protocolos de 
cuidados. A partir de agosto, 
as crianças de quatro anos 
irão receber um certificado 
de coragem. 

Ana M. M. Stanski fará a entrega de certifi cados de coragem às crianças 

Sala de vacina da Vila Diva tem cartazes de desenhos infantis 
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REDAÇÃO

Na sexta-feira (23), o depu-
tado federal, Evandro Rogério 
Roman, esteve na comunida-
de do Pinho de Baixo junta-
mente com o prefeito de Irati, 
Jorge Derbli. Na visita, o depu-
tado confi rmou recursos para 
a conclusão do asfaltamento 
que está sendo feito na loca-
lidade e discutiu sobre novos 
investimentos no turismo da 
região.

Das três etapas do asfalto, 
duas já estão concluídas e a 
terceira começa a ser feita. 
Segundo Derbli, foram inves-
tidos R$5 milhões na primeira 
e segunda etapa, já na terceira, 
R$2,7 milhões e na quarta será 
de cerca de R$2,5 milhões. 
Jorge ressalta que o asfalto 

ESTRADAS

Em visita ao Pinho, Roman viabiliza 
recursos para conclusão asfáltica
Novos 
investimentos 
também estão 
sendo pleiteados na 
área de turismo

é “um sonho que está sendo 
entregue em etapas”. 

De acordo com Roman, 
o projeto foi sonhado pelo 
prefeito Jorge, que se com-
prometeu com a comunidade 
do Pinho de Baixo, e trouxe a 
demanda a ele. “Viemos aqui 
dizer que nós vamos fazer a 
terceira parte, fazendo como 

o prefeito diz ‘toda a ferradura 
que une o afasto’. Através do 
comprometimento do Jorge, 
tive força para correr atrás 
dos recursos, em Brasília, para 
atender a esta comunidade 
próspera”, aponta.

O prefeito diz que este era 
um desejo e uma demanda 
antiga da comunidade e que, 

graças ao trabalho e esforço 
do deputado Evandro, começa 
a se concretizar. “O deputado 
está buscando mais recur-
sos para fazermos a última 
etapa, que vai da igreja da 
localidade até a Rota do Equi-
líbrio”, comenta. 

O prefeito também falou 
sobre o desenvolvimento 

que a região do Pinho terá, 
não só na parte de produção 
agrícola como também na 
área de turismo. Além disso, 
agradeceu a Roman pelos 
investimentos que traz para 
a região, especialmente para 
a comunidade do Pinho. 

O deputado, assim como 
Jorge, falou sobre os planos 
de desenvolvimento futuros 
para o Pinho. Para ele, na 
medida em que a obra vai 
avançando fi ca claro o que 
foi  imaginado para a região. 
“Desde avançar nos asfaltos 
até a questão da cachoei-
ra, que é o grande projeto 
do prefeito, que estaremos 
levando para Brasília para 
conversar com o Ministro do 
Turismo e também toda essa 
rota de desenvolvimento, 
não só pela cachoeira, mas 
também pela Rota do Equi-
líbrio. É algo que vai escoar 
ao longo dos próximos 15 
anos como resultado da ação 
e da gestão de Derbli, que vai 
ser muito bem lembrado por 
isso”, destaca Roman.

Roman, em visita ao Pinho de Baixo, discutiu com Derbli acerca de mais recursos para Irati N
ilt

on
 P

ab
is

ESTHER KREMER

A prefeitura de Inácio Mar-
tins recebeu uma doação de 
cestas básicas para famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social, essas doações foram 
feitas pela empresa privada, 
Madepar. Ao todo, foram 
entregues 200 cestas básicas  
que  ajudam na iniciativa que 
já é feita pelo município. 

Com essa parceria da Ma-
depar, 300 famílias são bene-
fi ciadas mensalmente, pois, 
além das 200 cestas básicas 
ofertadas pela empresa, ou-
tras 100 são adquiridas pelo 
município. As doações são 
mensais e vão até o mês de 
outubro.  

O prefeito de Inácio Mar-
tins, Júnior Benato, comentou 
sobre os estabelecimentos 
que fazem essa ajuda e disse: 
“nós temos o CRAS, o CRAS vo-

SOLIDARIEDADE

Madepar faz doação de cestas básicas
para o município de Inácio Martins
A empresa fará 
as doações de 
alimentos até o mês 
de outubro deste ano

lante, o CREAS e a Secretaria 
de Assistência Social com seus 
profi ssionais, todas as equipes 
formadas para atender essas 
necessidades sociais, não só 
distribuindo as cestas básicas, 
mas também os outros recur-
sos que estão disponíveis”. 

O meio rural também so-
fre com os efeitos da pan-
demia, e para ajudar essas 
pessoas, a prefeitura dispo-
nibiliza um CRAS  volante, 
que faz as visitas ao interior 
e também à comunidade in-
dígena, oferecendo todo tipo 
de auxílio. 

Cleuzy Nascimento é a 
secretária da Assistência 
Social e relata que “a pan-
demia atingiu muitos traba-
lhadores, como as diaristas, 
o trabalho da colheita de 
ervas, que é muito comum no 
nosso município e que eram 
feitos pelas mulheres, hoje , 
devido a questão dos filhos 
não estarem nas escolas, elas 
precisam estar em casa”, isso 
fez com que as famílias per-
dessem uma parte da renda 
e entrassem em situação de 
vulnerabilidade social.

Segundo Benato, a pre-

feitura tem como obrigação 
achar  meios que possibilitam 
a geração de renda e empre-
gos, o setor público apoiar 
instalações de novas empre-
sas no município é essencial.

CAMPANHA DE 
COMBATE AO FRIO 
De acordo com Júnior Be-

nato, o município de Inácio, é 
um dos municípios mais frios 
do Paraná. Consequentemen-
te as temperaturas são muito 
baixas e agora com uma onda 
de frio, a assistência social  já 
se preparou para auxiliar as 
famílias. 

Para ajudar nesse inveno, 
o curso de Ciências Contábeis 
da Unicentro realizou uma 
campanha de arrecadação 
de agasalhos e cobertores 

para os municípios da região. 
Cleuzy explicou como deve 
ser feita a distribuição desse 
material. “Nos organizamos 
e estamos destinando para 
aquelas famílias que possam 
vir a sofrer mais com esse frio 
e que precisam de um auxilio . 
A população que precisa pode 
nos procurar aqui na Secre-
taria de Assistência Social", 
disse a secretária. 

Cleuzy ainda comenta que 
grande parte do município 
recebe Bolsa Família ou o 
Auxílio Emergencial, e a As-
sistência Social disponibiliza 
a ajuda necessária para que 
todos que utilizam desses 
programas consigam recebê-
-los, se não pela lotérica local, 
pela Caixa Econômica de Irati.
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Júnior Benato e Cleuzy na Secretaria de Assistência Social 
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JAQUELINE LOPES 
FOTO: JULIANO GIL

A loja da Afubra em 
Irati está com um espaço 
novo, totalmente refor-
mado e muito mais acon-
chegante para os clientes. 
Desde segunda-feira (26), 
a empresa atende no anti-
go endereço, na Rua Coro-
nel Emilio Gomes, esquina 
com a XV de Julho, depois 
do prédio passar por uma 
reestruturação. 

Com o novo espaço, a 

AVANÇO 

Afubra inaugura loja totalmente reformada em Irati
O prédio foi 
reestruturado e 
agora tem mais 
espaço e está mais 
aconchegante para 
os clientes

Afubra conta com mais de 
1000 metros quadrados 
de loja e 1650 metros de 
depósito em que mais de 
30 mil itens podem ficar 
em exposição. Além disso, 
foi melhorada a acessibi-
lidade da loja e conta com 
corredores mais amplos. 
Apenas a parte externa do 
prédio foi preservada e o 
restante foi remodelado 
para atender aos clientes. 

Para o gerente da uni-
dade da Afubra de Irati e 
Imbituva, Lázaro Ramon 
Böck,  a  inauguração é 
mais um marco na histó-
ria da empresa. “É uma 
satisfação muito grande 
reinaugurar a nossa casa, 
que há mais de 20 anos 
está aqui no Centro de Ira-
ti. É uma alegria enorme 
trazer essa nova loja Afu-
bra, com uma estrutura 
remodelada, reformada, 

aconchegante, totalmente 
climatizada, com um esta-
cionamento anexo. A gen-
te está eufórico”, disse. 

A obra terminou dentro 
do prazo, e como o prédio 
era muito antigo, ficaram 
as paredes externas, mas 
todo o restante foi total-
mente remodelado, com 
troca de telhado, ilumina-
ção, parte elétrica, troca 
de forro, o depósito ficou 
maior. O layout da loja foi 
mudado, como as vitrines 
na parte externa, agora 
são apenas quatro, além 
de novas gôndolas para 
exposição dos produtos.  

O gerente comercial da 
Afubra, Ricardo Senger 
Michel, acompanhou toda 
a obra e diz que foram 
muitos meses de trabalho, 
pois como o prédio era 
antigo havia uma neces-
sidade de melhorias, e a 
empresa entendeu que 
Irati e a unidade da Afubra 
mereciam o investimento. 

Michel ainda comenta 
que a Afubra é uma em-
presa diferente, pois aten-
de com produtos agrícolas 
e também no ramo de va-
rejo, mas com o trabalho 
realizado, de grandes em-
presas que participaram 
do projeto, tudo isso foi 
possível.  “É um sentimen-
to de realização, e pela re-
ceptividade dos iratientes, 
que há 24 anos nos recebe-
ram de braços aberto. Um 
agradecimento especial 
aos nossos colaboradores 
que trabalharam muito 
nesse período, e a todos 
que fizeram parte da his-
tória e a direção da em-
presa por investir nesse 
empreendimento. Hoje, é 
um dia de gratidão”. 

SALA DE REUNIÕES IRENO FILLOS 
Para homenagear o colaborador Ireno Fillos, que faleceu em um 
acidente em Irati em abril deste ano, a Afubra criou uma sala de 
reuniões que leva o nome do amigo. A esposa de Fillos, Zelia, o 

filho deles, Otávio, e o irmão de Ireno, José Fillos, participaram da 
cerimônia “A Afubra era a vida do Ireno, ele está muitos feliz”, disse 

a esposa. 
No discurso, o gerente da unidade Lázaro, emocionado, fez um 

agradecimento especial ao amigo. “Ireno Fillos, onde você estiver, 
está aqui, tudo pronto, meu amigo. Sua partida foi inesperada, mas 
te agradeço, imensamente, por tudo que fez por mim, pela Afubra 
e por toda a equipe de Irati. Olhe por nós aí de cima, pois tudo isso 

tem um pouco de ti, você deixou um legado muito bom a todos 
nós”. 

“Venham conhecer a nossa nova loja, 
com certeza, vão se encantar e ficar 
maravilhado com tudo que nós 
preparamos para os clientes”. 

LÁZARO RAMON BÖCK

Para celebrar a data, a 
empresa fez uma cerimô-
nia de inauguração antes 
de abrir a loja, e contou 
com a presença de várias 
autoridades locais e tam-
bém da Afubra. 

Quem participou da 
cerimônia foi o prefeito 
de Irati, Jorge Derbli, que 
enalteceu o trabalho da 
Afubra em Irati que há 24 
anos gera empregos no 
município. “Completamos 
114 anos e um dos presen-
tes que Irati ganhou foi a 
nova loja da Afubra. Um 
grande investimento fi-
nanceiro e ficou muito bo-
nita, muito ampla. A gente 
fica muito feliz porque é 
uma empresa que acredita 
em Irati pelo investimento 
que faz, tem um potencial 
muito grande, gera renda 
e muitos empregos. Inclu-

sive, colabora com os nos-
sos agricultores na parte 
agrícola da loja. Para nós, é 
uma satisfação e honra es-
tar aqui. Quero agradecer 
a diretoria da Afubra. Irati 
está muito feliz e agradece 
pelo investimento na nos-
sa cidade”, comenta. 

Valdemir Dal Santo, o 
Fofo, da Fofo Construtora 
e Incorporadora, que está 
há 25 anos no ramo, foi 

responsável pela cons-
trução, ele comentou so-
bre o empreendimento. 
“Toda obra é um desafio. 
E reconstruir a Afubra foi 
mais um que conseguimos 
concluir com êxito. Muito 
pouco do prédio antigo 
ficou em pé. Foi recons-
truído todo o telhado e 
a construção do novo já 
foi pensado em ampliar o 
recebimento de adubos e 
sementes como também 
hospedar um novo setor 
de estoque. Toda a parte 
elétrica e hidráulica foi 
reconstruída.  Além de 
alterar o layout da loja, 
inclusive interno, o que 
possibilitou criar uma loja 
mais ampla. No setor de 
recebimento de mercado-
rias, foi realizado um ater-
ro e limpeza dos bueiros e 
galerias fluviais em frente 

ao setor de estoque, o que 
minimiza o risco de ser 
afetado por inundações. A 
Afubra, através do Lázaro 
e da equipe, nos deu todas 
as condições de realizar o 
trabalho com segurança 
e agilidade, entregando 
a obra um mês antes do 
previsto. O contrato previa 
a entrega em dez meses, 
mas conseguimos finali-
zar em nove”.

Gerente comercial, Ricardo Michel, e o gerente Lázaro Böck 

Loja da Afubra voltou para o endereço, na Rua Coronel Emilio Gomes 

Espaço interno da loja foi totalmente remodelado e está mais amplo 

Representantes da Afubra e autoridades locais fizeram o desenlace da fita na reinauguração da nova loja em Irati na segunda-feira (26)

Esposa e filho de Ireno Fillos participaram da cerimônia de inauguração 
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Afubra inaugura loja totalmente reformada em Irati

SALA DE REUNIÕES IRENO FILLOS 
Para homenagear o colaborador Ireno Fillos, que faleceu em um 
acidente em Irati em abril deste ano, a Afubra criou uma sala de 
reuniões que leva o nome do amigo. A esposa de Fillos, Zelia, o 

filho deles, Otávio, e o irmão de Ireno, José Fillos, participaram da 
cerimônia “A Afubra era a vida do Ireno, ele está muitos feliz”, disse 

a esposa. 
No discurso, o gerente da unidade Lázaro, emocionado, fez um 

agradecimento especial ao amigo. “Ireno Fillos, onde você estiver, 
está aqui, tudo pronto, meu amigo. Sua partida foi inesperada, mas 
te agradeço, imensamente, por tudo que fez por mim, pela Afubra 
e por toda a equipe de Irati. Olhe por nós aí de cima, pois tudo isso 

tem um pouco de ti, você deixou um legado muito bom a todos 
nós”. 

“As unidades de Irati e Imbituva são 
importantíssimas para a rede Afubra, e 
sempre se destacaram. Mas, nos últimos 
anos, vem se destacando muito mais. A 
gente está realmente muito feliz”. 

RICARDO SENGER MICHEL

UNIDADE IRATI E 
IMBITUVA 

A unidade da Afubra 
em Irati nasceu como um 
satélite da unidade de 
Imbituva, há 24 anos, e 
hoje, as duas unidades re-
presentam 50% do Paraná 
na rede Afubra, com mui-
tos associados e clientes 
produtores rurais. Mais 
de 15 municípios são aten-
didos através de vendas 

externas e com assistência 
técnica. As duas unidades 
têm o mesmo gerente para 
serem tratadas iguais. 
“São unidades importan-
tíssimas que sempre se 
destacaram, mas, nos úl-
timos anos, vem se desta-
cando, muito mais. A gen-
te esta realmente muito 
feliz”, comenta o gerente 
comercial. 

AFUBRA ON-LINE 
Na unidade de Irati é 

possível  visualizar um 
mix de produtos, mas a 
loja conta com mais de 30 
mil itens, e quem quiser 
também adquirir algum 
produto pode acessar o 
novo site da loja (www.lo-
jasafubra.com.br) que está 
no ar desde maio deste 
ano, e visualizar todos os 
produtos disponíveis. 

Representantes da Afubra e autoridades locais fizeram o desenlace da fita na reinauguração da nova loja em Irati na segunda-feira (26)

Primeiros clientes a entrarem na loja foram recebidos por uma salva de palmas pela equipe 

Esposa e filho de Ireno Fillos participaram da cerimônia de inauguração 
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LETICIA H PABIS COM INFORMAÇÕES 
GM DE IRATI

A Guarda Municipal 
com muita tristeza in-
forma o falecimento de 
um dos cães farejadores 
de entorpecentes, o Thor. 
Este já esteve presente em 
várias operações contra o 
tráfico de drogas, foram 
feitas diversas apreensões, 
sendo que em uma delas na 
BR 277 em conjunto com a 

LUTO

Falece Thor, cão especialista em faro de 
entorpecentes da Guarda Municipal de Irati
O mesmo fez parte 
da operação em 
conjunto da PRF com 
apreensão de drogas 
na BR 277, em Irati

8ª CIPM

Na madrugada de quin-
ta-feira (29),  por volta 
das 4h20, as equipes de 
policiais militares, no ter-
minal rodoviário de Irati, 
realizaram abordagem a 
um ônibus,  que fazia a li-
nha Foz do Iguaçu x Curiti-
ba, em que os passageiros 
foram identificados e foi 
realizada a conferência 

CRIME

Passageiro é preso com 42 kg de 
maconha em ônibus na rodoviária de Irati
Indivíduo estava 
na linha que faz 
Foz do Iguaçu
 x Curitiba

em suas bagagens.
De acordo com a PM, 

foi constada e acondicio-
nadas, em duas malas de 
viagem, a quantidade de 
42,350 kg de substância 
análoga a maconha.

Diante do fato, o res-
ponsável foi questionado 
e relatou que iria realizar 
o transporte até a cidade 
de São Paulo capital. 

O autor foi  encami-
nhado para a Delegacia de 
Polícia Civil.

Os demais passageiros, 
bem como o ônibus, foram 
liberados para seguir via-
gem.Drogas estavam dentro de duas malas de viagem com a quantidade de 42,350 kg de maconha 

8ª
 C

IP
M

PRF, foram apreendidas 1,7 
toneladas de maconha um 
tempo atrás, sendo uma 
das maiores apreensões 
do Estado.

De acordo com a Guarda 
Municipal de Irati, Thor 
passou mal por volta das 
12 h da terça-feira (27) e 
foi encaminhado direta-
mente ao veterinário, mas 
acabou por falecer por vol-
ta das 16 h. Thor já vinha 
fazendo acompanhamento 
veterinário, e nas últimas 
operações, já estava sendo 
poupado devido a seu esta-
do de saúde.

A Guarda Municipal de 
Irati não perdeu apenas 
um guerreiro,  mas um 
companheiro para todas 
as horas.

PRF

Por volta das 13h40 de 
quarta-feira (28), no km 245 
da BR-277, em Irati, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) abor-
dou e iniciou uma fiscalização 
a um veículo Renault Duster, 
emplacado em Cascavel/PR. 
Os agentes desconfiaram do 
nervosismo do condutor que 
apresentou uma versão pouco 
convincente sobre o motivo da 
viagem.

Diante das inconsistências, 
os PRF’s aprofundaram a bus-
ca no veículo e encontraram 
em compartimentos ocultos 
vários pacotes com entorpe-
centes, que após pesagem 
totalizaram 6,52 kg de Skunk, 
distribuídos em 17 tabletes, 

IRATI

PRF apreende drogas em veículo na BR 277
Duas pessoas foram 
presas em flagrante

e 860 gramas de pasta base 
de cocaína, dividida em dois 
tabletes.

O condutor e a passageira, 
ambos com 34 anos, foram 
presos em flagrante. Disse-
ram aos PRF’s que pegaram 

o veículo com as drogas em 
Cascavel/PR e iriam entregar 
em Curitiba/PR.

Ocorrência foi encaminha-
da à Polícia Civil de Irati, junto 
dos presos, o veículo e a droga 
apreendida.

Thor era um cão farejador, que participou de diversas operações de apreensão de drogas
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6,52 kg de skunk foram encontrados no automóvel em Irati
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ESTHER KREMER

O Consócio Intermuni-
cipal de Saúde e a Colônia 
Dom Inácio de Loyola, es-
tão oferecendo tratamen-
to de terapia integrativa 
e complementar para os 
profissionais da saúde das 
regiões que fazem parte do 
CIS. Esse é um projeto que 
foi discutido e elaborado 
pela presidente do Con-
sócio, Cleonice Schuck, e 
pela equipe de terapeutas 
da Colônia, como forma de 
amenizar os impactos que 
esses profissionais sofrem 
por conta da pandemia.

O espaço tem o intuito 
de fortalecer a espirituali-
dade, o autoconhecimen-
to, o bem-estar, a agro-
ecologia de conservação 
da natureza e também o 
incentivo à uma alimen-
tação saudável e orgânica. 

O setor da saúde não 
parou durante a pande-
mia e também sofreu com 
perdas de amigos e fami-
liares,  usar as técnicas das 
terapias sugeridas pelo 
Consórcio e pela Colônia, 
servem como forma de 
conforto e auxílio nesse 
momento em que é preci-
so cuidar tanto do físico, 
quanto da saúde mental. 

A terapeuta Ana Ma-
galli explica que as PICS 
(Práticas Integrativas e 
Complementares do SUS) 
foram institucionalizadas 
em 2006 por meio de uma 
política pública nacional, 
e  foi  aprovada com 29 
técnicas,  sendo elas:  a 
Apiterapia; Aromaterapia; 
Arteterapia; Ayurveda; 
Biodança; Bioenergéti-
ca; Constelação Familiar; 
Dança Circular; Geotera-
pia; Hipnoterapia; Homeo-
patia; Imposição de Mãos; 
Antroposofia; Acupuntura 
(medicina tradicional chi-
nesa); Meditação; Musico-

SAÚDE MENTAL

CIS/AMCESPAR oferece terapias 
integrativas para profi ssionais de saúde

Consertos de
 fogão a gás! 

Falar com Justino 
no telefone: 

(42) 3422-5596

O projeto é uma 
parceria com a 
Colônia Dom Inácio 
de Loyola e tem 
como fi nalidade 
diminuir as tensões 
sofridas pelo setor 
de saúde neste 
momento pandêmico

terapia; Naturopatia; Os-
teopatia; Ozonioterapia; 
Fitoterapia; Plantas Medi-
cinais; Quiropraxia; Refle-
xoterapia; Reiki; Shantala; 
Terapias Comunitárias 
Integrativas; Terapias de 
Florais; Yoga; Termalismo 
Social e Cromoterapia.

O projeto realizado em 
conjunto com o Consór-
cio oferece aos profissio-
nais de saúde as seguin-
tes terapias: a medicina 
tradicional chinesa, com 
Acupuntura,  Auriculo-
puntura, as ventosas, o 
DoIn, os Florais de Bach, a 
Biodança, a Microfisiote-
rapia, a Arteterapia com 
mandalas, a cromoterapia 
e a fitoterapia. Segundo a 
terapeuta “eles aprendem 
a fazer,  para fazer em 
casa, para dar continui-
dade até mesmo no seu 
trabalho”, disse.

Magalli ainda explica 
que “é importante saber 
que elas são integrati-
vas e complementares, 
são adicionais, elas não 
substituem o tratamento 
tradicional, o alopático, 
por isso leva esse nome, 
integrativo e complemen-
tar”, disse.

A diretora administra-
tiva do Consórcio, Angela 
Maria, comentou que a 
finalidade do projeto foi 
aliviar um pouco a tensão 
e a pressão que os profis-
sionais da saúde sofrem 
durante a pandemia, mui-

tos fazem o uso de fortes 
medicamentos para con-
trolar a ansiedade, ela 
ainda disse “foi pensando 
nisso que o Consórcio foi 
atrás dessas terapias al-
ternativas, em busca de 
algo que fosse além do tra-
tamento convencional”.

 As terapias não são 
obrigatórias e a seleção 
de quem pode participar, 
ficou a critério de cada 
município. Os custos desse 
tratamento, segundo a di-
retora administrativa, fo-
ram normais, assim como 
os demais processos de 
credenciamento quanto a 
publicações.

A dona da cl ínica e 
também terapeuta, Maria 
Cristina Medeiros, conta 
que o local foi criado em 
2018, por ela e seu marido, 
que faleceu há cinco anos. 
No projeto, ela trabalha 
com as terapias de Florais 
de Bach e também com 
a Fitoenergética, onde é 
feito o uso de 108 ervas 
medicinais para o equilí-
brio dos chakras.

O espaço conta com 33 
metros quadrados, áreas 
externas com bosques e 
lagos, uma pousada que 
ainda não foi inaugurada, 
também as salas de aten-
dimento e um dos princi-
pais atrativos, a trilha da 
estrela, um local com 300 
kg de cristais que foram 
trazidos de Goiás, o espaço 
é utilizado também como 

uma forma de terapia.
RELATOS SOBRE AS 

TERAPIAS
A enfermeira e coorde-

nadora da Atenção Primá-
ria do Município de Mallet, 
Aline Karla Donda, relatou 
sua experiência com as te-
rapias e disse: “a gente não 
conseguiu parar durante 
essa pandemia, ficamos 
um ano todo trabalhando, 
focados,  e esquecemos 
da nossa saúde mental e 
do nosso corpo. Então ter 
esses momentos em que 
podemos parar e pensar 
um pouco em nós mesmos, 
faz com que possamos nos 
enxergar novamente”. 

A enfermeira comenta 
que as terapias auxiliaram 
muito no atendimento 
aos pacientes, pois muito 
do que aprenderam na 
Colônia, levaram para o 
ambiente de trabalho, 
ajudando também a po-
pulação. 

Silvania Aparecida Ma-
tozo é agente de saúde no 

município de Rio Azul e 
também deu o seu relato 
“quando eu cheguei, eu es-
tava tomando Sertralina, 
eu andava muito ansiosa 
por causa da pandemia, 
agora já faz uma semana 
que eu não tomo o remé-
dio e estou me sentindo 
bem, então para mim é 
muito valioso estar aqui”. 
A agente de saúde ainda 
comentou sobre a impor-
tância das terapias para os 
profissionais que atuam 
na linha de frente do com-
bate a Covid-19, e agrade-
ceu pelos cuidados e pela 
atenção das terapeutas. 

Segundo a terapeuta 
Magalli, os resultados es-
tão sendo nítidos, todos 
que passaram pelo trata-
mento chegaram deses-
truturados e ao fim de 
cada sessão, saíram da 
clínica mais aliviados, 
felizes, sorrindo e com 
boas energias, alguns até 
mesmo deixando de tomar 
remédios. 

Assim que chegam para 
as consultas, os pacientes 
são direcionados a uma 
triagem, lá são colhidos 
os dados vitais na chega-
da e na saída, logo, ao fim 
do projeto, as terapeutas 
terão dados científicos 
que comprovam a eficá-
cia do tratamento com 
as terapias integrativas e 
complementares.

Magalli é terapeuta e trabalha com a Microfisioterapia na Colônia Dom Inácio de Loyola 
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As principais doenças 
do inverno são as doenças 
respiratórias transmis-
síveis, como resfriados 
e gripes, além do agra-
vamento de outras como 
rinite, asma, sinusite, otite 
e pneumonia, pois este pe-
ríodo favorece a circulação 
de vírus e bactérias, já que 
a temperatura fica mais 
baixa, o ar fica mais seco 
e há uma maior tendência 
em ficar em ambientes 
fechados.

RESFRIADOS E 
GRIPES

As gripes são infecções 
das vias respiratórias su-
periores,  como nariz e 
garganta, causadas por 
vírus do tipo Influenza, e 
provocam sintomas como 
febre de cerca de 37,8ºC, 
secreção nasal, coriza, dor 
de garganta e dor nos mús-
culos e articulações, que 
dura cerca de 5 a 7 dias. Já 
os resfriados são o mesmo 
tipo de infecção, porém 
mais branda, causada por 
vírus como adenovírus, 
rinovírus e vírus sincicial 
respiratório, e provoca 
sintomas tipo coriza, es-
pirros, dor de garganta e 
conjuntivite, que duram 
uma média de 3 a 5 dias.

RINITE ALÉRGICA
A rinite alérgica é a in-

flamação da mucosa que 
reveste o nariz, causada 
por reação alérgica, que 
provoca sintomas como 
espirros, coriza e coceira 
no nariz, sintomas que 
podem durar de alguns 
minutos até vários dias. 
A substância que provoca 
alergia varia para cada 
pessoa, sendo, geralmente, 
o pólen de plantas, poeira, 
ácaros ou pelos de animais. 

SINUSITE
A sinusite é a inflama-

ção da mucosa dos seios 
da face, que são estrutu-

DOENÇAS NO INVERNO

Sete doenças mais comuns do
inverno e como evitá-las
Saiba como 
prevenir as doenças 
que aparecem no 
inverno

ras que ficam ao redor do 
nariz, causando sintomas 
como dor na região da face, 
secreção nasal e dor de ca-
beça, e pessoas que já tem 
um grau de rinite alérgica 
têm maior tendência a de-
senvolver esta inflamação. 

PNEUMONIA
A pneumonia acontece 

quando a inflamação e 
infecção das vias respira-
tórias atingem os pulmões, 
geralmente, causadas por 
bactérias, vírus ou, mais 
raramente,  fungos.  Os 
sintomas da pneumonia 
incluem tosse com catar-
ro amarelo ou esverdeado, 
febre de cerca de 38ºC ou 
mais e calafrios, e, se a 
infecção for grave, pode 
causar também falta de 
ar, dificuldade para respi-
rar e respiração ofegante. 

OTITE
É a infecção que cos-

tuma acontecer por vírus 
ou bactérias que infectam 
a garganta e migram até 
o ouvido. Esta infecção 
pode causar dor no local, 
febre e produção de secre-
ção, e é mais comum em 
crianças.

ASMA
Crises de asma acon-

tecem em pessoas predis-
postas, que têm doença in-
flamatória dos pulmões, e 
podem ser desencadeadas 
por fatores alérgicos, como 
frio e poeira, por exemplo. 
Estas crises são mais co-
muns em crianças, apesar 
de também acontecerem em 
adultos, e causam sintomas 
como chiados no peito, falta 
de ar e tosse.

MENINGITE
A meningite é a infecção 

das membranas que envol-
vem o cérebro por vírus, 
bactérias, fungos e para-
sitas, e provoca sintomas 
que podem surgir de forma 
repentina, com febre alta, 
dor de cabeça forte, dores no 
corpo e vômitos. 

PARA SE PROTEGER 
E EVITAR ESTAS 

DOENÇAS, 
RECOMENDA-SE:

Evitar locais fechados e 
com excesso de pessoas; dei-
xar o ambiente o mais venti-
lado e arejado possível; lavar 
ou higienizar com álcool as 
mãos várias vezes ao dia, 
principalmente após estar 

em locais públicos; cobrir a 
boca e o nariz ao espirrar ou 
tossir, preferencialmente 
com lenço de papel descar-
tável; comer bem e de forma 
saudável, com dieta rica em 
frutas e verduras, pois são 
ricos em antioxidantes e 
minerais que ajudam a me-
lhorar a imunidade; beber 
cerda de 2 litros de água por 
dia; evitar ir com frequência 
de forma desnecessária ao 
pronto-socorro, pois é um 
ambiente com alta proba-
bilidade de contaminação; 
evitar o contato próximo 
com outras pessoas, quando 

se estiver resfriado, princi-
palmente idosos e recém-
-nascidos. 

Além disso, é recomenda-
da a vacinação anual contra 
a gripe, capaz de proteger 
contra os principais vírus 
causadores de gripe no pe-
ríodo. Esta vacinação é espe-
cialmente importante para 
pessoas com maior risco 
para o desenvolvimento de 
quadros mais graves de gri-
pe e pneumonia viral, como 
idosos, crianças, gestantes, 
diabéticos e portadores de 
doenças pulmonares, cardí-
acas ou autoimunes.

As principais doenças do inverno são as doenças respiratórias transmissíveis, pois este período favorece a circulação de vírus
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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 
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sicredi.com.br/maquinadecartoes 
para saber mais.

REDAÇÃO

O centro de processamen-
to de alimentos, que funcio-
na atrás da Feira do Produ-
tor Iratiense, ganhou novos 
equipamentos. Esses serão 
utilizados para panificação, 
processamento de alimentos 
e também no preparo de su-
cos. Os produtos feitos nesse 
espaço serão enviados para a 
merenda escolar dos alunos 
da rede municipal de ensino 
de Irati. Os equipamentos 
foram adquiridos através da 
prefeitura em parceria com 
o governo do Estado. 

Os novos equipamentos 
do Centro são: três fornos, 
três misturadoras, duas ex-
trusoras, cilindros, ultra con-
gelador, equipamentos para 
fazer polpa, embaladora a 
vácuo e três tanques de higie-
nização de verduras.

O prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, esteve no dia da en-
trega no Centro. De acordo 
com ele, os equipamentos 
são completos para a pani-
ficação, processamento de 
alimentos e sucos, junto com 
a central de ultracongela-
mento. Derbli comenta sobre 
a importância do Centro e de 
que a cada ano a prefeitura 
busca melhorar a qualidade 
dos equipamentos ali utili-
zados.

“Essa panificadora está, 
com certeza, pronta para 
funcionar. Quantos pães po-
dem ser feitos aqui para ser 
destinado na merenda esco-
lar, a nossa ideia é integrar o 
agricultor com o aluno. Então 
é um processo de produção, 
colheita, processamento e 
entrega às escolas. Tudo que 
é produzido aqui e que nós 
conseguimos fazer o proces-
samento e aproveitamento 
terminará na mesa e na me-
renda das escolas”, assegura. 

ALIMENTAÇÃO

Centro de processamento de alimentos 
de Irati ganha novos equipamentos
Os produtos feitos 
no espaço serão 
destinados para a 
merenda escolar

Jorge também agradeceu ao 
secretário de Agricultura e 
a todos que trabalharam na 
aquisição dos equipamentos 
que vão atender a necessi-
dade da população iratiense.

Raimundo Gnatkoski, 
secretário de Agricultura de 
Irati, comentou que desde 
2017 o Centro de Processa-
mento está sendo estrutura-
do e que esta é uma conquista 
junto ao governo do Estado. 
Além disso, o secretário tam-
bém falou sobre os quatro 
programas que o local pos-
sui, sendo eles: PNAE, que 
atende a merenda escolar 
com produtos da agricultura 
familiar; o Programa Leite 
das Crianças, que passa a 
funcionar dentro do Cen-
tro; e o Banco de Alimentos, 
que beneficia entidades de 
assistência social, como hos-
pital, APAE, e instituições 
religiosas. 

Raimundo lembra que 
“também existe o Programa 
Ecotroca, que compra-se 
alimentos do agricultor para 
trocar por produtos recicla-
dos. Esse projeto também 
vai funcionar aqui dentro”. 
O Centro de Processamento 
também poderá sediar cur-
sos. “O espaço também fica li-
vre para que possamos fazer 
esse aprendizado das pessoas 
que têm essa necessidade”, 
aponta o secretário.

Adriana Baumel, chefe 
do núcleo regional da SAEB, 
afirma que o departamento 
de Segurança Alimentar 
e Nutricional apoiou com 
recursos financeiros a aquisi-
ção dos equipamentos públi-
cos. “Esses equipamentos en-
tregues serão para funcionar 
nas cozinhas de escolas, em 
centrais de distribuimento 
de alimentos, que servem 
de apoio a outros programas 
municipais. Nesses espaços 
é possível a transformação 
desses alimentos e a distri-

buição nas escolas e para 
todas as entidades benefi-
centes”, diz.

A consultora em Segu-
rança de Alimentos, Daniele 
Schlumberger, explica que 
houve uma divisão entre a 
parte que fará o processa-
mento e a panificação. “En-
tão em uma parte a gente 
vai centrar somente a área 
de panificação, que vai ser 
entregue para as escolas 
municipais. Porém teve essa 
divisão que aqui concentra 
uma área para processamen-

to das verduras e uma só para 
panificação”, acrescenta.

PL FEIRA SAUDÁVEL
Durante a entrega dos 

equipamentos, Derbli co-
mentou que a prefeitura 
já compra cerca de 60% de 
tudo que é produzido no 
município, pelos pequenos 
agricultores, para levar as 
refeições escolares. Dentro 
deste contexto, existe um 
Projeto de Lei na Câmara, 
chamado Feira Saudável, 
para a compra dos produ-
tos que sobram da Feira do 
Produtor. O projeto vai para 
apreciação dos vereadores 
em agosto.

“Aqui na Feira existe so-
bra de alimentos, às vezes 
não conseguem vender tudo. 
Esses alimentos são frescos, 
saudáveis e orgânicos. O 
objetivo do PL é, através dos 
recursos da prefeitura, fazer 
a aquisição da totalidade 
das sobras da Feira. Sobras 
no bom sentido, produtos 
de qualidade que não fo-
ram vendidos. Trazer para 
o Centro, onde será feito o 
processamento, corte, con-
gelamento, embalagem e 
depois fornecimento para 
as escolas. É uma integração 
agricultor, aluno”, explica. 
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Entre os equipamentos entregues estão três fornos, que vão, ser usados na panificação
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Localizado no bairro são francisco com 
infraestrutura completa, água, luz, esgoto, 

pavimentação e matrículas  
registradas no cartório. 

Contato: 
42.9-9974-4849 / 42.9.9817-4257 

42.9.9950-5534

REDAÇÃO

No dia dois de agosto, o 
programa “Transporte So-
cial Rural” será lançado em 
Teixeira Soares. A iniciativa 
tem como objetivo oferecer 
transporte gratuito para pes-
soas carentes, que residem 
no interior do município, em 
deslocamentos para a sede e 
para os distritos. 

De início, serão atendidas 
três linhas: Linha 1): saída às 
7h do Faxinal dos Mineiros, 
passando pelos Policenos, 
Rio D’Areia de Cima, Alto 
da Pedra, Vila Rural, Man-
gueirinha, Gruta até a sede 
Teixeira Soares, com retorno 
às 15h. Linha 2): saída às 8h 
de Ribeirão de Cima, passan-
do por Sítio Novo, Batistas, 
Guabiroba, Rio das Almas, 
até a sede Teixeira Soares, 
com retorno às 15h. E linha 
3): saída às 07h do posto de 
Saúde, passando pelo Mato 
da Cutia, Baitacas, Fazenda 
Pau Furado, Assentamento 

LOCOMOÇÃO

Teixeira Soares lançará programa 
“Transporte Social Rural” em agosto
O projeto busca 
ajudar na locomoção 
de pessoas carentes 
que residem no 
interior

Chê Guevara, Faxinalzinho, 
Carneiros, Barreiro, Guaraú-
na, até a sede Teixeira Soa-
res, com retorno às 15h. Os 
itinerários serão realizados 
duas vezes por semana, nas 
segundas e sextas-feiras.

Neste mês, o prefeito, Lula 
Thomaz, assinou contratos 
com as três empresas que fo-
ram vencedoras da licitação 
para prestação de serviços do 
novo programa governamen-
tal, criado pela Lei Municipal 
nº 1.854. As empresas são: 
Fabio Sebastiao Bueno Trans-

portes ME, E. V. dos Santos 
Serviços de Transporte LTDA 
e Agacir Fogaça Eireli ME.

O prefeito Lula Thomaz 
afirma que essa é mais uma 
conquista para a população 
de Teixeira Soares e também 
ressalta que qualquer pessoa 
que precisar fazer o uso do 
transporte público gratuito 
será bem-vinda. 

“Desde a campanha nós 
falávamos que teria um ôni-
bus social e cumprimos com o 
nosso propósito de trabalhar-
mos em prol da melhoria da 

vida da população. Teixeira 
Soares terá três linhas com 
transporte social totalmente 
gratuito e bancado 100% pelo 
município. O programa vai 

ajudar muito já que houve o 
cancelamento da linha dos 
ônibus de turismo. Vamos 
para frente que é para frente 
que se anda”, diz. 

Representantes das três empresas vencedoras das licitações
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REDAÇÃO E ASSESSORIA

Re centemente,  Pru-
dentópolis fez uma reor-
ganização da equipe do 
CREAS com a assessoria 
do departamento de As-
sistência Social, para o 
planejamento das ações 
sociais, com o Serviço de 
Abordagem Social. Essas 
práticas visam assegurar 
os objetivos e a articula-
ção com a Rede Interse-
torial,  ou seja, espaços 
compartilhados de deci-
sões entre instituições 
e diferentes setores que 
atuam na saúde. Entre 
eles estão os assistentes 
sociais, psicólogos(a) e au-
xiliares administrativos 
que atendem juntamente. 

O trabalho da Assis-
tência Social e do CREAS 
é localizar indivíduos em 
situação de vulnerabili-
dade social durante o dia, 
para que não fiquem à 
noite nas ruas, ou vice e 

As ações pretendem 
dar mais atenção a 
população vulnerável 
do município

versa. Além de realizar o 
trabalho de escuta, rees-
tabelecer ou fortalecer os 
vínculos familiares, res-
significar os papéis fami-
liares e sociais e construir 
junto ao sujeito o processo 
de superação da situação 
de rua (considerando sem-
pre a vontade e o interesse 
do usuário).

Comumente quando o 
frio chega, surge a preo-
cupação com os sujeitos 
vulneráveis.  De acordo 
com a equipe de Assistên-
cia Social de Prudentópo-

lis, há preocupação com 
esses indivíduos todos 
os dias, seja verão com 
calor, seja de manhã, tar-
de, noite. Independente 
das questões climáticas, 
realizam o atendimento a 
esta população. São situa-
ções temporárias, mas que 
atendem diariamente.

É importante conside-
rar que os territórios são 
espaços dinâmicos, vivos 
e, muitas vezes, tensos. 
As ruas, praças, estradas, 
terminais  de ônibus e 
rodoviárias, edificações 

abandonadas, semáforos, 
entre outros locais.

A Proteção Social Proa-
tiva caracteriza-se a par-
tir da presença, continua-
da e ativa de profissionais 
nos espaços públicos, para 
identificar e conhecer as 
reais demandas e neces-
sidades das pessoas e fa-
mílias em situação de ris-
co nesses espaços. Deste 
modo, a equipe do CREAS, 
com a Gestão Municipal 
do Sistema Único de As-
sistência Social, realiza 
os atendimentos diurnos, 
noturnos e durante o final 
de semana com todos os 
públicos da Assistência 
Social,  principalmente 
para as pessoas em situa-
ção de rua, transeuntes e 
povos indígenas.

A equipe de assistência 
está atuando, em algumas 
demandas, com a Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar e outros 
órgãos que também rece-
bem informações sobre 
esse público. Nesses casos, 
é deslocada a equipe para 
localizar as situações e 
realizar os atendimentos 
necessários.

Existe também em Pru-
dentópolis o atendimento 

frente ao SUAS, nas si-
tuações emergenciais e 
adversidades climáticas 
que requerem maior aten-
ção às populações mais 
vulneráveis  e  de risco 
social. Como os casos da 
população em situação de 
rua, migrantes, refugia-
dos, povos e comunidades 
tradicionais e especifici-
dades de idosos, pessoas 
com deficiência, crianças 
e adolescentes.

As ações são conforme 
todas as orientações téc-
nicas do escopo da Política 
de Assistência Social, bem 
como, dos órgãos oficiais e 
bases de dados e informa-
ções recomendadas pelo 
governo do estado do Pa-
raná e pelo Governo Fede-
ral. Um exemplo deste, é a 
Nota Técnica nº 010/2021 
– DAS/SEJUF/PR, de 29 de 
junho de 2021, que dis-
põe sobre recomendações 
no âmbito da Política de 
Assistência Social para a 
atuação nos municípios, 
no atendimento à popu-
lação vulnerável e de risco 
social para o enfrenta-
mento do frio intenso nas 
diversas regiões do Estado 
do Paraná.

O atendimento é feito com os profissionais da Rede Intersetorial

ACOLHIMENTO

Prudentópolis reorganiza CREAS para 
atendimento à população vulnerável
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JAQUELINE LOPES E ASSESSORIAS

A Secretaria de Estado da 
Saúde, o Ministério da Saúde 
e a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) confirmaram na 
quarta-feira (28) a transmis-
são comunitária da variante 
delta do coronavírus (cepa 
B.1.617, conhecida como va-
riante indiana) no Paraná. 
Também, confirmaram dois 
óbitos na região pela va-
riante, uma em Irati e outra 
Imbituva. 

Além disso, Fernandes 
Pinheiro registra três casos 
da variante. E com cinco 
casos a 4ª Regional de Saúde 
é a segunda maior do estado 
com casos da cepa B B.1.617. O 
Paraná tem 29 casos no total, 
e a maior parte está na 2ª Re-
gional de Saúde, que soma 11 
casos, os demais tem apenas 
um caso, exceto a 16ª Regio-
nal, que apenas o município 
de Apucarana registra quatro 
casos. 

Em relação ao óbito em 

PANDEMIA

Irati e Imbituva confirmam óbitos 
em decorrência da variante Delta
Além disso, 
Fernandes Pinheiro 
confirmou 
transmissão 
comunitária local

Fernandes Pinheiro tem transmissão 
comunitária da variante Delta 

A Secretaria de Saúde de Fernandes Pinheiro confirmou 
que o município tem transmissão comunitária da variante 

delta do coronavírus. De acordo com a secretária da pasta, 
Emanuelle de Matos, foram coletadas 29 amostras de 

contato do primeiro caso da variante na cidade. Destas, três 
foram confirmadas e aguarda-se o resultado das demais. 

O primeiro caso é de homem de 58 anos com 
comorbidade. Positivou no RT-PCR no dia 25/06. Após, 
apresentou piora clínica foi internado no dia 02/07 em 
UTI e permaneceu por 27 dias. Na quinta-feira  (29), 

foi transferido para enfermaria. Segundo caso é de uma 
mulher, 59 anos, com comorbidades. Diagnosticada em 

04/07, foi encaminhada para internamento em enfermaria 
no dia 04/07, recebeu alta 11/07 e permanece bem. O 

terceiro caso é um homem de 60 anos com comorbidades. 
Positivou no RT-PCR no dia 06/07, apresentou piora clínica 
e internou em enfermaria no dia 07/07,  recebeu alta em 

13/07 e permanece bem.
Os três pacientes confirmados para a variante delta 

possuíam somente a primeira dose de vacina contra a 
Covid-19. A secretária pede que redobrem as medidas 
de vigilância da pandemia em Fernandes Pinheiro. “Por 

enquanto, solicitamos a toda a população que mantenham 
as medidas de prevenção e, ainda, realizem o isolamento 

domiciliar diante de sintomas gripais”. 

Casos da variante delta foram registrados em três municípios da região. Momento é de precaução 

“Diante desse quadro, que requer atenção, mas não 
desespero, ressaltamos mais uma vez a importân-
cia fundamental das medidas não farmacológicas, 
que são o uso de máscara de proteção de forma 
correta, a higienização frequente das mãos e o 
distanciamento social, além da imunização na data 
que a dose estiver disponível”

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARANÁ, BETO PRETO 

Irati, a Prefeitura de Irati dis-
se, em nota, que “trata-se de  
um homem de 72 anos, que 
apresentava comorbidades, 
teve histórico de internado 
em 25 de junho em unidade 
hospitalar em Curitiba, e,  
em 30 do mesmo mês teve 
sintomas sugestivos de Co-
vid, apresentou piora clínica, 
internou em leito de enfer-
maria da Santa Casa de Irati 
em 08 de julho, teve o resul-
tado positivo. Foi transferido 
para UTI em 11 de julho, onde 
permaneceu até a data do 
óbito. No dia 14 deste mês, 
a Vigilância Epidemiológica 
de Irati recebeu o comuni-
cado, através da 4° Regional 
de Saúde, da suspeita da 

infecção pela variante Delta 
a amostra foi encaminhada 
para o laboratório da Funda-
ção Oswaldo Cruz. Frente ao 
comunicado e como medida 
de resposta, foi realizada 
investigação epidemiológica 
do caso e rastreamento de to-
dos os contatos, com reforço 
as medidas de isolamento 
domiciliar. Juntamente com 
esse caso, mais um paciente 
residente de Irati encontra-
-se em investigação para a 

variante delta, e o mesmo 
possui vínculo epidemioló-
gico com o primeiro caso, 
os contatos também estão 
sendo investigados”. 

A Prefeitura de Imbiuva 
também emitiu uma nota e 
explicou sobre o caso. “O óbi-
to ocorreu no início do mês 
de julho e estava em inves-
tigação para a variante, teve 
resultado liberado na noite 
de 27/07. A equipe de Epide-
miologia, juntamente com a 
equipe de Monitoramento, 
fez o rastreamento dos con-
tatos. Um segundo óbito tam-
bém está em investigação, e 
tem relação com o primeiro 
caso. Outras três pessoas que 
estão relacionadas a eles tive-

ram amostras encaminhadas 
ao LACEN para investigação 
e aguardam resultado. Elas 
apresentaram sintomas leves 
e seguem em monitoramen-
to”. 

 O chefe da 4ª Regional 
de Saúde, Walter Trevisan, 
informa que cerca de 29 
casos estão em investigação 
para a variante. E a maior 
preocupação é em relação a 
Delta ser mais transmissível 
do que outras linhagens, 
pois ainda não há evidên-
cias de que as infecções pela 
variante provoquem casos 
mais graves ou óbitos. “Os 
casos estão baixando, os nú-
meros estão ao nosso favor, 
já estamos com quase 50% da 
população vacinada. A nossa 
preocupação é que as pessoas 
concluam as doses da vacina 
contra a Covid”. Nesta sema-
na, mais 990 doses chegaram 
a 4ª Regional, e um novo lote 
será enviado, para dar conti-
nuidade a vacinação. 

INVESTIGAÇÃO 
A Secretaria da Saúde 

confirmou mais 16 casos e 
seis óbitos da delta no Pa-
raná. Agora, o Estado soma 
29 casos e 12 óbitos da cepa 
B.1.617 do vírus da Covid-19. 
São sete mulheres e nove 
homens com idades de 12 
a 83 anos. As novas confir-
mações foram em Araucária 
(1), Colombo (1), Curitiba (3), 
Fazenda Rio Grande (1), Piên 
(2), Piraquara (1), Pinhais (1), 
Fernandes Pinheiro (3), Irati 
(1), Imbituva (1) e Campo 
Mourão (1).

Esse resultado só foi de-
terminado após uma inves-
tigação ampliada realizada 

no Estado, num exemplo 
nacional de esforço conjun-
to para rastrear a origem, 
conforme a recomendação 
epidemiológica.

A Rede Genômica Fio-
cruz, através do Laboratório 
de Vírus Respiratórios e do 
Sarampo (LVRS), Instituto 
Oswaldo Cruz no Rio de Ja-
neiro (Fiocruz/Rio de Janei-
ro), e o Laboratório Central 
de Saúde Pública do Paraná 
(Lacen-PR) vêm ampliando o 
sequenciamento genômico 
do vírus no Estado por meio 
de amostragem representa-
tiva aleatória, a qual permite 
saber qual variante está cir-
culando e detectar a introdu-
ção de novas variantes.

As equipes do EpiSus che-
garam ao Paraná no começo 
do mês e realizaram a pesqui-
sa entre 9 a 24 de julho em 
diversas regiões. O sequen-
ciamento genômico e análi-
se filogenética permitiram 
encontrar duas introduções 
independentes da variante. 
Uma associada ao caso índice 
da viajante proveniente do 
Japão e a outro sem identi-
ficação, o que deu origem à 
conclusão de transmissão 
comunitária.
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Súmula de 
Recebimento 
de Licença 

de Instalação
Eduardo 

Dykstra torna 
público que 
recebeu do 
IAT, a Licen-
ça de Insta-
lação para 
o empreen-
dimento de 

suinocultura, 
localizado 

na Fazenda 
Pereira, S/N, 
bairro Perei-
ra, Carambeí 

- PR. 
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Câmara Municipal de Rebouças – Estado do Paraná 
“Sede Legislativa Vereador Pedro Pszedimirski” 

Presidência da Câmara Municipal                   
 

 

1 
Av. Antônio Franco Sobrinho, 344 – Telefone: (42) 3457-1175   Ramal   26 

CEP 84.550-000 Rebouças-Paraná – http://www.cmreboucas.pr. leg.br 
 

PORTARIA N.º 030/2021 
Data, de 27 de julho de 2021.  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REBOUÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fixar o expediente do advogado que será nas segundas-feiras e terças-feiras, 
com o acompanhamento das Sessões Legislativas. 

Art. 2.º O estabelecido no artigo anterior, não impossibilitará de que o advogado seja 
convocado pela Presidência em outros dias da semana, desde que avisado previamente sobre a 
necessidade. 

Art. 3.º Fica dispensado do controle de ponto, conforme entendimento da Súmula 09 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil1. 

Art. 4.º Revoga-se a Portaria nº 027/2020. 

Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rebouças, em 27 de julho de 2021. 
                                                                                              

 

                                                                                                                        GETÚLIO GOMES FILHO                       
                                 Presidente da Câmara Municipal 
 

                                                             
1 O controle de ponto é incompatível com as atividades do Advogado Público, cuja atividade intelectual exige 
flexibilidade de horário. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 Nº 001/2021 
 
O Consórcio Intermunicipal de para Desenvolvimento Regional-CONDER, 

Estado do Paraná, comunica que realizará a licitação em epígrafe, conforme abaixo: 
 

Objeto: Aquisição de diesel S10, para abastecer especificamente o maquinário e os 
veículos que compõem a Patrulha Rural cedida ao Consórcio Municipal por meio do 
Termo de Convênio com Cláusula de Cessão de Uso nº 005/2017  
 
Forma de Julgamento: Maior desconto sob a tabela da ANP. 
 
Recebimento das Propostas: Das 9:00 horas do dia 28/07/2021 às 08:30 horas do dia 
11/08/2021 
Abertura das Propostas: Das 08:31 h às 08:59 h do dia 11/08/2021 
Início da Sessão da Disputa dos Preços: Das 09:00 h às 09:05 h do dia 11/08/2021, 
acrescido do período aleatório. 
Local de Acesso e Participação: www.bll.org.br 
Informações: 
Consórcio Intermunicipal de para Desenvolvimento Regional -CONDER  
Departamento Administrativo 
Rua Conselheiro Zacarias nº 628, Centro  
Irati - Paraná 
CEP: 84.500-000 
Fone/Fax: (42) 3423-2393 
e-mail: conderiratipr@gmail.com  

 
Irati, 23 de julho de 2021 

 
 

_________________________________________ 
JUAREZ MIGUEL DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
2º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 22/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 01/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e SER-
BAI E SCHMITZ LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Com fundamento no art. 37, XXI, da Constituição Federal 
de 1988; arrt.65, § 8°, da Lei N° 8.666/1993; e art 3°, § 1°, 
da Lei 10.192/2001, fi ca acrescentado ao valor global do 
contrato n°22/2020 o montante de R$ 42.741,57 (quarenta 
e dois mil e setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e 
sete centavos)..
ASSINATURA: 28/07/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Diana Serbai – Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
QUARTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 55/2017.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e M.P.B. 
EDITORA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO 
Por se tratar de Contrato de Prestação de Serviços Contí-
nuos, fi ca prorrogado o prazo de vigência e de execução, 
contido na Clausula Sexta, do Contrato 55/2017, por mais 12 
(doze) meses, do dia 20/07/2021 à 19/07/2022, embasado 
no Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas 
do Contrato 55/2017 original, não modifi cadas por este 
instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratifi cação 

das mesmas. 
ASSINATURA: 19/07/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) NILTON CESAR PABIS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL
QUINTO EXTRATO DE 
TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRA-
TO 56/2017.
PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
e CENTRO DE INTEGRA-
ÇÃO EMPRESA ESCOLA 
CIEE
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato 
de Prestação de Serviços 
Contínuos, fi ca prorrogado 
o prazo de vigência e de 
execução, contido na Clau-
sula Décima, do Contrato 
56/2017, por mais 12 (doze) 
meses, embasado no Artigo 
57, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica acrescida a mesma 

quantidade inicial dos 
serviços a serem presta-
dos no Contrato 56/2017, 
para serem gastos entre o 
período de 31/07/2021 à 
31/07/2022, equivalendo ao 
montante de R$ 448.800,00 
(quatrocentos e quarenta 
e oito mil e oitocentos reais). 
ASSINATURA: 08/07/2020
FORO: Comarca de Re-
bouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) DOMINGOS TARÇO 
MURTA RAMALHO
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL
QUINTO EXTRATO DE 
TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRA-
TO 57/2017.
PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO AZUL 
e EQUIPLANO SISTEMAS 
LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA
Por se tratar de Contrato 
de Prestação de Serviços 
Contínuos, fi ca prorrogado 
o prazo de vigência e de 
execução, contido na Clau-
sula Décima, do Contrato 
57/2017, por mais 03 (tres) 
meses, embasado no Artigo 
57, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93..
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas 
as demais condições do 
Contrato original. 
ASSINATURA: 08/07/2020
FORO: Comarca de Re-
bouças
(a)LEANDO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) JOSÉ TARCÍSIO VIERO
Representante

AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimen-
to dos interessados, que 
se encontra aberto Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 59/2021, 
do tipo menor preço por 
item, com data de abertura 
para o dia 11 de agosto de 
2021, às 08h30min, cujo ob-
jeto é REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS 
DE MATERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO E CERCAS 
E PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO E SANIDADE 
ANIMAL PARA AS COMU-
NIDADES FAXINALENSES, 
através da plataforma 
eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propos-
tas comerciais ocorrerá a 
partir das 13h30min do dia 
30/07/2021 às 08h30min 
do dia 11/08/2021, início da 
fase de lances às 09h00 do 
dia 11/08/2021. O Edital e 
demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departa-
mento de Licitações, situado 
à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h 
às 11h e 45min e das 13h 
às 17h e nos endereços ele-
trônicos http://www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao e https://
bll.org.br/ partir do dia 30 de 
julho de 2021.

Rio Azul, 29 de julho de 
2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, 
Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimen-
to dos interessados, que 
se encontra aberto Pregão 
ELETRÔNICO, nº. 60/2021, 
do tipo menor preço por 
item, com data de abertura 
para o dia 13 de agosto de 
2021, às 08h30min, cujo 
objeto é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PAR-

CELADAS DE UNIFORME 
ESCOLAR COMPLETO 
PARA OS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE EN-
SINO, através da plataforma 
eletrônica BLL. O início de 
acolhimento das propos-
tas comerciais ocorrerá a 
partir das 13h30min do dia 
30/07/2021 às 08h30min 
do dia 13/08/2021, início da 
fase de lances às 09h00 do 
dia 13/08/2021. O Edital e 
demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede 
da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departa-
mento de Licitações, situado 
à Rua Guilherme Pereira, 
482, no horário das 8:00h 
às 11h e 45min e das 13h 
às 17h e nos endereços ele-
trônicos http://www.rioazul.
pr.gov.br/licitacao e https://
bll.org.br/ partir do dia 30 de 
julho de 2021.

Rio Azul, 29 de julho de 
2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

RESULTADO DE LICITA-
ÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 
47/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÕES FUTURAS E PAR-
CELADAS DE TUBOS DE 
CONCRETOS E GALERIAS 
DE CELULARES
FAVORECIDO: ROMA PRÉ-
-MOLDADOS DE CIMENTO 
LTDA
CNPJ.: 79.572.442/0001-62
FAVORECIDO: ROYER 
PRÉ-MOLDADOS LTDA-
-EPP
CNPJ.: 14.574.671/0001-70
FAVORECIDO: TUBOS 
PALMEIRA EIRELI-EPP
CNPJ.: 12.097.090/0001-60
Rio Azul, 27 de julho de 
2021.
(a) LEANDRO JA-
SINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
099/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ROMA 
PRÉ-MOLDADOS DE 
CIMENTO LTDA
CNPJ.: 79.572.442/0001-62
VALOR: R$ 244.515,00 
(Duzentos e Quarenta e 
Quatro Mil, Quinhentos e 
Quinze Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 27/07/2021 à 
26/07/2022.
ASSINATURA:  27/07/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JAIR ROBERTO RO-
MANINI
Representante
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE 
RGISTRO DE PREÇOS  
0100/2021
CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ROYER 
PRÉ-MOLDADOS LTDA-
-EPP
CNPJ.: 14.574.671/0001-70
VALOR: R$ 81.750,00 (Oi-
tenta e Um Mil, Setecentos 
e Cinquenta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO  
ATA DE RGISTRO DE 
PREÇOS: De 27/07/2021 à 
26/07/2022.
ASSINATURA:  27/07/2021
FORO: Comarca de Re-
bouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)JEAN RODRIGO SCHUH 
ROYERR

Representante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0101/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: TUBOS PALMEIRA EIRELI-EPP
CNPJ.: 12.097.090/0001-60
VALOR: R$ 306.297,50 (Trezentos e Seis Mil, Duzentos e 
Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
27/07/2021 à 26/07/2022.
ASSINATURA:  27/07/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ANA MAURA FILIPAK
Representante

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2021 – 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES 
FUTURAS E PARCELADAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO  EM 
AMBULÂNCIA TIPO D, UTI NEONATAL, PEDIÁTRICA E 
ADULTOS
FAVORECIDO: MEDVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS
CNPJ.: 08.210.784/0001-94
Rio Azul, 28 de julho de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE ATA DE RGISTRO DE PREÇOS  0102/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MEDVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS
CNPJ.: 08.210.784/0001-94
VALOR: R$ 454.253,60 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro 
Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centa-
vos).
PRAZO DA DURAÇÃO  ATA DE RGISTRO DE PREÇOS: De 
28/07/2021 à 27/07/2022.
ASSINATURA:  28/07/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)RENATO MORAIS CARVALHO
Representante
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A encatadora Amanda Neiverth comemorou 
seu aniversário na terça-feira (27). Que seu 

caminho seja repleto de alegrias e realizações. 
Parabéns e muitos anos de vida!

Um laço 
de amor 

e 
carinho! 
A Lavínia 
foi pro-
movida 
a irmã 

mais ve-
lha com a 
chegada 

do peque-
no João 

José.
 Seja 

bem-vin-
do!

Registro 
de Denise 
Moletta.

“Ter uma família signifi ca que você é parte 
de algo muito maravilhoso. 

Signifi ca que você amará e será amado pelo 
resto da sua vida”.

 Os papais Juliano e Jamylle escolheram a 
querida fotógrafa Denise Moletta para fazer os 

registros de um aninho da pequena Chloe.

O sucesso vem para aqueles que se fazem 
merecedores, e você sem duvidas é um!

Lázaro Ramon Böck está à frente da gerencia 
das Lojas Afubra de Irati e Imbituva. Natural 

do Rio Grande do Sul, ele veio para Irati e criou 
suas raizes com muita competência e dedicação. 

Sucesso!!!
Na foto, ele e sua esposa Amanda Elesbão.

         ara aquecer o 
coração dos papais 
Julio e Diandra, o 
pequeno Samuel

 esbanjou sorrisos 
nas fotos do seu 

mêsversário. 
Registro de Denise 

Moletta.

P

Daiana Lima estará completando idade 
nova na terça-feira (03). 

Parabéns e muitas felicidades!!!

A linda Kely Valeski vai comemorar seu 
aniversário na próxima segunda-feira (02). 

Parabéns e muitas felicidades!!!

No sábado (31), a querida Vilma Aparecida dos 
Santos estará completando mais um ano de 
vida. Que você tenha muitas alegrias e mo-
tivos para sorrir, acompanhada sempre das 

pessoas que lhe querem bem. 
Feliz aniversário!!!

Na foto, ela e sua netinha Alice.


