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Irati, 05 de Junho de 2020

SEXTA-FEIRA

Ano 46

Nº 2587

R$ 2,00

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
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SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2701

R$ 2,00

PROJETO

Primeira Cidade do Idoso do 
Paraná será construída em Irati

Irati será a primeira cidade do 
Paraná a ganhar o Complexo Cida-
de do Idoso. A Prefeitura assinou 
o convênio junto do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior e ou-
tras lideranças. O espaço fi cará no 
Centro de Tradições Willy Laars. O 
investimento por parte do Governo 
do Estado é de R$ 8.560.378,79.

Cidades 13

ESTRELAS DO SUL

Santo Fole produz reality show 
de música gaúcha em Irati

Cidades 12

IRATI
Superintendente 
da Cultura do 
Paraná vistoria 
Centro Cultural

Cidades 15

PARCERIA
Bakri garante 
RS 6 MI em 
investimentos 
para Rio Azul

Cidades 06

SAÚDE
Prudentópolis 
ganhará mais 
três unidades 
de ESF 

Cidades 07

FÉ CRISTÃ
Teixeira Soares
terá monumento
religioso
mariano

Folha Escola 10

REDAÇÃO
Folha de Irati 
anuncia 
Concurso de 
Receitas

Cidades 09

EDUCAÇÃO
Prefeito de Inácio
inspeciona
melhorias
em escolas 
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Idosos bem atendidos em Irati 

Irati terá o Complexo Cidade do Idoso, 
e será o primeiro município do Paraná a 
receber o projeto. Um espaço que reunirá 
em um mesmo ambiente, durante o dia, 
atividades físicas, atenção à saúde especí-
fica para esta faixa etária, cozinha comu-
nitária, letramento, aulas de informática, 
dança, música, além de integração social 
e cultural. Será um local propício para 
os idosos passarem a melhor idade com 
várias atividades e com saúde. 

Nesta semana, a prefeitura assinou o 
convênio junto com o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. Este é o último 
passo antes do processo de licitação. A 
estimativa é que a obra possa começar 
ainda neste ano, com prazo de duração 
de 12 meses. O investimento por parte do 
Governo do Estado será de R$ 8.560.378,79. 

Este Complexo ajudará muitos ido-
sos a envelhecerem com dignidade, e é 
necessário para a população visto que a 
expectativa do brasileiro aumentou nos 
últimos anos. De acordo com o IBGE, a 
expectativa de vida dos homens passou 
de 72,8 anos em 2018 para 73,1 anos em 
2019 e a das mulheres foi de 79,9 anos 
para 80,1 anos. Desde 1940, a esperança 
de vida  aumentou em 31,1 anos.

Os idosos do futuro precisarão de ativi-
dades e locais em que possam envelhecer e 
se cuidar, isso precisa ser pensado agora. 
E é isto que vemos acontecer em Irati, 
pois, além deste complexo, há também 
o Condomínio do Idoso, outro projeto do 
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A polêmica inclusão de velhice 
na CID-11 e seu impacto no 

mercado securitário
Com previsão de entrada em vigor no dia 1º de 

janeiro de 2022, a nova Classificação Estatística In-
ternacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde (CID-11), organizada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), trará uma novidade: o código MG2A, 
que nada mais é do que a inclusão da “velhice” no rol 
de doenças.

Apoiada por mais de 200 cientistas, a OMS incluirá 
no Capítulo 21 do documento os sinais, sintomas ou 
achados clínicos relacionados ao avanço da idade. 
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), no entanto, é contra a nova classificação, 
uma vez que pode incentivar o etarismo, ou seja, o 
preconceito em virtude da idade, qualificando o en-
velhecimento como algo negativo.

A razão alegada pela OMS é o reconhecimento de 
que as pessoas podem morrer de velhice. O exemplo 
mais recente e famoso é o falecimento do Príncipe 
Philip, aos 99 anos. O atestado de óbito do marido 
da Rainha da Inglaterra informava “morte por idade 
avançada”.

De acordo com a doutrina médica, o termo velhice é 
uma condição/processo, não uma doença, portanto, a 
novidade seria equivocada. Não obstante, sua função 
é substituir a atual “senilidade”, usada na CID-10, que 
agrega uma conotação pejorativa.

COMO FICA O MERCADO DE SEGUROS?
Nesta linha de raciocínio, levando em consideração 

a população brasileira, 33 milhões de pessoas seriam 
hoje acometidas por uma nova enfermidade, impac-
tando sobremaneira no mercado securitário.

Na prática, a “nova doença” pode trazer compli-
cações na hora de contratar um seguro de vida, por 
exemplo. Isso porque, pessoas com mais de 60 anos 
poderão ser consideradas enfermas o que, em última 
análise, poderia implicar numa eventual negativa de 
contratação de seguro.

É bem verdade que, ao contratar um seguro de 
vida, os clientes passam por avaliação criteriosa de 
risco, na qual são considerados fatores como idade e 
condição de saúde, que servem para a precificação do 
produto. Entretanto, na prática, é possível que cada 
seguradora adote mudanças internas e diversas em 
seus critérios – o que pode levar, inclusive, a eventual 
queda de novas contratações, devido à necessidade 
de reajustes de valores, uma vez que velhice agora é 
considerada doença.

Além disso, a velhice poderá agregar a lista de 
doenças não cobertas pelos seguros de vida (risco ex-
cluído), inviabilizando o pagamento da indenização 
securitária em muitos casos. Como consequência, po-
derá ensejar a judicialização desta nova controvérsia.

Diz-se isso pois, no Brasil, há estatísticas que in-
dicam que três quartos das mortes ocorrem a partir 
dos 60 anos, em virtude de doenças cardiovasculares, 
oncológicas e neurológicas. Se tais óbitos forem resu-
midos à velhice, há riscos de precariedade nas infor-
mações e nos investimentos para tratamentos destas 
doenças e uma provável obstaculização às garantias 
contratadas junto às seguradoras.

Adicionalmente, a mudança proposta pela OMS 
afrontará frontalmente o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC). Afinal, com a velhice sendo considerada 
uma doença, a vulnerabilidade do idoso, ante à sua 
hipossuficiência, poderá ser posta em cheque perante 
o CDC.

Ainda não há consequências concretas ao merca-
do securitário acerca desta novidade, em que pese a 
grande articulação interna das empresas privadas, 
médicos e representantes das entidades mundiais. O 
que se tem de certo e palpável até o momento são as 
infindáveis discussões e análises sobre o tema, que 
podem tirar o sono de fornecedores e consumidores.

MARCELO FRANCIOZI FONSECA É ADVOGADO E ATUA COMO ESPECIALISTA EM 
SEGUROS NO ESCRITÓRIO RÜCKER CURI ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA.

Governo do Estado que está em construção. 
Serão 40 casas, uma em horta comunitária, 
academia ao ar livre, quiosque, bancos de 
repouso e um centro de convivência com 
biblioteca, cozinha com churrasqueira, 
dois banheiros, sala administrativa, salão 
de jogos e espaço de atendimento médico. 
O condomínio é fechado com muros e conta 
com portão e guarita.

Irati terá, em pouco tempo, mais dois 
locais para os idosos. Atualmente, os grupos 
da terceira idade já realizam atividades nos 
CRAS E CREAS. Mas estes que serão cons-
truídos são mais específicos e com mais 
interação social, e serão diárias. E o Condo-
mínio possui as casas em que a pessoa pode 
morar, o aluguel social será de 15% do salário 
mínimo. A previsão é que a obra termine no 
próximo ano. 

Estes espaços para os idosos só foram 
possíveis graças ao empenho das lideranças 
políticas de Irati e região, dos deputados es-
taduais e federais e da liberação do governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior. Todos em 
prol das melhorias para a cidade. O Governo 
do Estado tem investido em Irati, com este 
complexo, já foram cerca de R$ 40 milhões 
de investimentos. 

Este é um momento importante para 
Irati, será o primeiro a ter o complexo e se 
tornar exemplo para outras regiões. Quem 
ganha com isso é a população, que terá mais 
um espaço para envelhecer tranquila, com 
várias atividades e conhecimento e o prin-
cipal de tudo, com saúde. 
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"R$ 6 milhões" 
Valor sendo liberado 

para Rio Azul por in-
termédio do deputado 
Hussein Bakri

Primeiro no Paraná
O governador Ratinho Junior autorizou nesta semana, 

recursos para a construção da Cidade do Idoso. Um ambiente 
modelo para todo o estado que vai proporcionar a galerinha 
com mais experiência muita distração e cuidado com a saúde. 
Desta forma, quem ganha é o CT Willy Laars que terá mais 
utilidade e com isso o vandalismo que lá acontecia deve chegar 
ao fi m. Projeto importante que dará novo propósito ao CT, sem 
perder seu espaço para a tradição gaúcha. 

A Importância 
do Projeto

O Governo do Estado 
tem falado há tempos que 
os municípios precisam ter 
projetos. A Cidade do Idoso 
de Irati é uma mostra disso. 
A sugestão veio da deputada 
Leandre. O prefeito Jorge 
topou a ideia. Os deputados 
Traiano e Artagão busca-
ram o recurso no estado e 
Ratinho aprovou. Lembrar 
neste enredo da presença 
do homem forte do Governo 
do Estado, o secretário do 
SEDU, Ortega, que agilizou 
o processo, mostrando que 
se tiver projeto as coisas 
saem, e rápido. Com certe-
za, um projeto que tornará 
Irati uma referência no 
trato ao idoso. 

Para o PSD?
É fato que a deputada 

Leandre vai deixar o PV. Já re-
cebeu convite do governador 
Ratinho Junior para ingres-
sar a legenda. O trabalho da 
deputada como parlamentar 
e o entrosamento entre as 
mulheres, a ação nas áre-
as de saúde e social, além 
da efetiva participação da 
mesma em várias comissões 
da Câmara Federal, a quali-
fi ca para qualquer partido. 
Segundo pessoas próximas 
afirmam que existem con-
vites de outras siglas. Mas a 
foto mostra o carinho que 
Ratinho tem pela parlamen-
tar e a liberação da Cidade do 
Idoso para Irati é uma mostra 
da infl uência dela. 

Contorno Leste 
A necessidade de desafogar o trânsito da BR 153, do trecho 

que passa entre o Riozinho e o Nhapindazal, é uma preocupa-
ção constante para o prefeito Jorge Derbli. Nesta semana, ele, 
a vice Ieda e a deputada federal Leandre Dal Ponte estiveram 
tratando do assunto no DNIT em Curitiba. Perante o superin-
tendente do DNIT do Paraná, Hélio Gomes da Silva Junior, foi 
reforçado o pedido de continuidade na tramitação do processo 
pela implantação do Contorno Leste em Irati. O projeto prevê 
a construção de um contorno de 16 quilômetros ligando a PR 
364, no bairro Riozinho, a BR 277, próximo ao IAPAR. 

Aprontem suas 
motos

Bolsonaristas de plantão 
acelerem as motos. A convite 
da deputada Aline Sleutjes 
(PSL), o presidente Bolsonaro 
confirmou sua agenda para 
o Paraná em três cidades dos 
Campos Gerais. A visita será 
dia 22 de outubro iniciando 
por Ponta Grossa, depois Cas-
tro e depois Piraí do Sul. É a pri-
meira vez que um presidente 
vem a Castro e Piraí. Bolsonaro 
deve fazer entrega de títulos e 
anúncios para região. Vamos 
ver onde será a motociata. 
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Turismo
 Religioso

Com o objetivo de fo-
mentar o turismo religioso 
e valorizar a fé cristã, o pre-
feito Lula Thomaz, a vice Ju-
liana junto do diretor do Di-
retor do Departamento de 
Cultura, Turismo e Patrimô-
nio Histórico, Ricardo Basso 
(Farofa), reuniram-se com 
o Bispo Dom Sergio Arthur 
Braschi, para discutir sobre 
a instalação do monumento 
de Imaculado Coração de 
Maria no município. A su-
gestão foi da moradora do 
município Maria do Rocio 
Policeno, de criar um mo-
numento em homenagem 
a Nossa Senhora. A imagem 
do Imaculado Coração de 
Maria vem do Santuário de 
Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima, em Portugal. 

Conseg
O prefeito Celso Ku-

baski e o vice Zaqueu se 
reuniram, na última ter-
ça-feira(5), para discutir 
melhorias na área da Se-
gurança Pública. Na reu-
nião, foi proposto a troca 
das câmeras de segurança 
por equipamentos mais 
modernos e a ampliação 
de ações no combate as 
desordens em via pública 
principalmente na Aveni-
da 7 de Setembro e no Par-
que Ambiental. A aprova-
ção das ações foi unanime. 

Uniformes 
A prefeita Cleonice Schuck participou esta semana de 

entrega de kits escolares para os alunos das redes munici-
pais. Ao todo, 712 alunos receberam os conjuntos. Esse foi 
um compromisso de campanha que está sendo cumprido e 
coloca as crianças do município em igualdade. As entregas 
foram acompanhadas pela equipe da Secretaria Municipal 
de Educação.

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

SIGMUND FREUD

Furioso
O ex-prefeito de Inácio, 

agora vereador Marino, 
propôs uma lei que impede 
que a prefeitura execute as-
falto onde não houver sane-
amento. O projeto, segundo 
o prefeito Junior Benato, é 
um retrocesso para o muni-
cípio e quer impedir a pavi-
mentação e o crescimento 
de Inácio.  Junior Benato 
tem como meta asfaltar 
100% do quadro urbano 
neste mandato, e isso tem 
incomodado a oposição. Por 
outro lado, Benato fi ca fu-
rioso com Marino que tenta 
travar o desenvolvimento 
do município. “Marino é 
acostumado a querer parar 
o município, pois quando 
ele foi prefeito, o município 
ficou parado", esbravejou 
Benato. 

Na cultura
Articulada pelo depu-

tado Artagão Junior, a su-
perintendente de Cultura 
do Estado do Paraná veio 
a Irati conhecer “in loco” 
as demandas da região. 
De fácil trato, Luciana 
Casa grande Pereira ficou 
encantada com o que viu. 
Mas tudo é muito grande 
e exige grandes recursos. 
O prefeito Jorge Derbli 
foi incisivo no término 
do Centro Cultural De-
nise Stoklos, afirmando 
que é preciso retomar 
a obra, mesmo que por 
etapas. E na sua defesa ga-
nhou o apoio do deputado 
Artagão Junior que está 
empunhando mais essa 
bandeira. 

Viatura 4x4
Na última visita que fi z a 

Inácio Martins, o presidente 
do Conseg, Kleber Fernandes, 
e lideranças locais, encabeça-
das pelo empresário Álvaro 
Pasqualin, solicitaram um re-
forço na segurança no interior 
do município. Após tratativas 
com o tenente-coronel Tabor-
da, subcomandante do 4º Co-
mando Regional da Polícia Mi-
litar, já na última semana foi 
destinada ao Destacamento da 
PM uma viatura caminhonete 
4x4 para fazer o patrulhamen-
to e o policiamento preventivo 
na área rural da cidade. Agili-
dade no combate ao crime. 
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João Ziembikiewicz

FELÍCIA Z. HAVRESKO, JOÃO RICARDO 
ZIEMBIKIEWICZ E MARIA APARECIDA H. RUTILA

João Ziembikiewicz nas-
ceu em 24 de junho de 1909, 
na Polônia, fi lho de Thomaz 
e Anastácia Ziembikiewicz.

Por motivo da guerra, 
emigrou, com seus familia-
res, para a Iugoslávia, dei-
xando para trás todos os seus 
bens como: casas, terrenos, 
lavouras e criações.                                                                                                                                         
   Aos 16 anos, veio para o 
Brasil, em companhia de sua 
irmã Ana, casada, que trou-
xe, também, seus dois fi lhos. 
Deixaram na Iugoslávia seus 
pais, irmãos e familiares, 
com os quais, nunca mais se 
encontraram. Inclusive, teve 
irmãos que nasceram após 
sua partida, e ele jamais os 
conheceu.                                              

Vieram de navio para o 
Brasil em busca de trabalho, 
onde desembarcaram no Rio 
de Janeiro. Deslocaram-se, 
em seguida, para a cidade de 
Bauru, estado de São Paulo, 
a fim de trabalhar numa 
fazenda de café, em regime 
quase de escravidão, apenas 

em troca de alimentação. 
Não suportando mais aquela 
situação, aventuraram-se 
para Irati, no Paraná, em 
busca de trabalho melhor.                                                                                                                        

Mais tarde, sua irmã 
Ana, com sua família, fi-
xou residência em Gua-
rapuava e João ficou em 
Irati, sozinho, trabalhando 

em lavouras para alguns 
agricultores, como: Martin 
Fillus,  Antônio Filipaki, mo-
rando no paiol dos patrões.                                                                                                                                         
         Depois, trabalhou de aju-
dante de carpinteiro, tendo 
participado na construção 
do Clube Polonês, hoje, SBCI 

e do Clube da Serra, como 
era chamado no Rio Bonito.                                                                                                 
Mais tarde, aprendeu o ofício 
de marceneiro, em que tra-
balhou na marcenaria do Sr. 
Domingos Stafi n. Por quase 
30 anos, trabalhou fabrican-
do móveis, na marcenaria do 
Sr. Luiz Bar, que se localizava 
na Rua Dr. Munhoz da Rocha, 
esquina com a Cel. Gracia.                                                                                                                     
Em sua pequena marce-
naria, nos fundos de sua 
residência, à Rua Cel. Pires, 
n° 200, tinha como hobby 
fabricar brinquedos para 
crianças, além de restaurar 
móveis antigos, com acaba-
mento em verniz. Era mui-
to caprichoso e cuidadoso 
nos trabalhos que realizava 
com muito esmero e amor.                                                                                                                                            
       Como esportista, fez 
parte do primeiro time de 
basquetebol de Irati, o JUNAK 
8, ala esportiva ligado às 
Escolas Polonesas. Casou-se 
em 10 de julho de 1937, com 
Vladislava Kulevicz, e tive-
ram três fi lhos: Maria Felícia 
Ziembikiewicz, casada com 
Antonio Havresko, Amélia 
Tereza Ziembikiewicz, casa-
da com Angelo Podgurski  e 
João Ricardo Ziembikiewicz, 
casado com Cecília Panko 
Ziembikiewicz. Ambas as 
fi lhas, Maria Felícia e Amélia, 
foram professoras alfabeti-
zadoras, desde que iniciaram 
suas carreiras até quando 
se aposentaram, sendo re-
ferências nessa importante 
área do ensino. Maria Fe-
lícia ministrou suas aulas 
no Grupo Escolar Duque de 
Caxias e Amélia, no Colégio 

Nossa Senhora das Graças. 
Exerceu a função de bancário 
no Banco do Brasil, onde se 
aposentou.  Vladislava era 
professora e costureira, além 
de dedicar-se aos trabalhos 
do lar. Ficou viúvo aos 46 
anos e nunca mais se casou, 
criando e educando, sozinho, 
seus três fi lhos menores.

Tinha por hábito, levan-
tar muito cedo, para fazer 
exercícios físicos, prepa-
rar o café e organizar 
a casa. Também gostava 
de trabalhar no quintal, 
cultivando suas verduras.                                                                                                     
Era vaidoso, gostava de se 
cuidar, andar perfumado e 
distribuir balas, que sempre 
carregava nos bolsos. De 
personalidade forte e espí-
rito sonhador, comprou seu 
primeiro veículo em 1965: 
um Jeep Willys, usado, em 
sociedade com seus fi lhos. 
Posteriormente, adquiriu 
um fusca, também usado. 

Mas, seu sonho mesmo, 
era possuir um fusca zero, 
branquinho, cujo sonho foi 
concretizado, em 1984. Foi 
humilde, mas sempre pron-
to para ajudar as pessoas. 
Muito religioso, frequentava 
a missa todos os domingos 
e, após o almoço, na casa de 
algum dos filhos, dirigia-
-se ao Morro da Santa para 
fazer suas orações.  Foi pai 
exemplar, mas austero... tra-
balhador honesto... cidadão 
honrado... e bom cristão... 
que, apesar de sua simplici-
dade e pouca cultura, soube 
ser exemplo de amor, fé, 
trabalho e honestidade para 
seus três fi lhos e sete netos.
Vovô João, sangue polonês, 
mas coração brasileiro, que 
amava e se orgulhava muito 
da PÁTRIA que adotou como 
MÃE... Terminou sua missão 
nesta terra, aos 85 anos, em 
11 de julho de 1994, deixando 
muitas saudades.  
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Corajoso imigrante 
e exemplar 
marceneiro, 
restaurador de 
móveis

Casamento de João Ziembikiewicz com Vladislava Kulevicz (10/07/1937)

 No sofá, restaurado por ele que aprendeu o ofício de marceneiro

Da e/d: Antônio, Maria F., Maria A. Rutyna, João Z., Amélia e João  Esportista, foi atleta da juventude da  Sociedade Polonesa Liberdade, o JUNAK 8
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KAUANA NEITZEL

O município de Pruden-
topolis tem investido em di-
versas áreas da saúde, desde 
criação de mais unidades de 
ESF (Estratégia da Saúde da 
Família), aquisição de tomó-
grafo, implantação do Samu, 
instalação de UTI, entre ou-
tras novidades para a saúde. 
Os recursos estão sendo ad-
quiridos em parceria entre a 
gestão municipal e Governo 
do Estado. 

O prefeito da cidade, Osnei 
Stadler (DEM), viajou na se-
mana passada para Curitiba 
em busca de maiores investi-
mentos para a área da saúde 
de Prudentópolis. Em reunião 
com o deputado estadual Al-
demar Traiano, secretário de 
saúde do Paraná, Beto Preto, 
e a equipe técnica do Hospi-
tal Santa Casa, todos estão 
trabalhando para viabilizar 
a implantação de 10 leitos 

PRUDENTÓPOLIS

Saúde busca atender 98% da população 
com atenção básica até fim de ano
O objetivo é 
aumentar de 12 para 
15 unidades de ESF 
ainda em 2021

de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) em Prudentópolis. 

“A situação ficou bem ali-
nhada e nos próximos meses 
a gente terá essa UTI. Juntos 
com o município, a Santa 
Casa e o Estado a documen-
tação esta alinhada, já temos 
a autorização.Dependendo 
agora de alguns ajustes do 
hospital, em questão de or-
çamento, buscas por recursos 
para poder trabalhar com 
esses profissionais”, avalia o 

prefeito Osnei.
A responsabilidade pela 

atenção primaria é por parte 
do município, que conta com 
12 ESF e nove UBS (Unidade 
Básica de Saúde). “Nós esta-
mos trabalhando nesse pe-
ríodo e já demos o start para 
chegar até final do ano com 
15 ESF. Atualmente atende-
mos uma média de 72% da 
atenção básica do município. 
Com esse start, até o final do 
ano buscamos atender 98% 

da população com atenção 
básica. Isso é um sonho e es-
tamos concluindo até o final 
do ano”, aposta Stadler.

O município teve, tam-
bém, um aporte para aqui-
sição de um tomógrafo para 
a Santa Casa, o recurso já foi 
liberado. O hospital realizou 
a negociação que está em 
licitação, o tomógrafo já tem 
a homologação.

Está sendo implantado 
na cidade a base do Samu, 

promessa de campanha da 
atual gestão. Serão duas uni-
dades, uma Alfa e uma Bravo, 
que até o início de dezembro 
já estará atuando.“Este pro-
cesso do Samu vem bem a 
calhar no momento. Estamos 
trabalhando muito firme pela 
preocupação em questão 
do término do contrato do 
pedágio, para não ficar des-
coberto nesse período que as 
concessionarias não estarão 
atuando. Assim teremos o 
Samu para atender na região, 
as BRs em caso de acidentes 
na rodovia”, explica Stadler.

O prefeito Osnei destaca a 
dificuldade na contratação de 
profissionais da saúde, a pan-
demia trouxe dificuldade na 
contratação de equipe, prin-
cipalmente médicos. “Temos 
feito PSS, tem contratado, 
corrido atrás. Mas ainda esta-
mos com deficiência de con-
tratação de médicos. Por mais 
que os municípios paguem 
em dia, tenham bons salários, 
ainda não é suficiente para 
atrair os profissionais”, conta. 
Para médicos e profissionais 
da saúde, Prudentópolis está 
contratando, para dar aporte 
a todas as comunidades. 

REDAÇÃO

A gestão municipal de 
Imbituva iniciou na semana 
passada a troca de lâmpadas 
para melhorar a iluminação 
pública e oferecer mais qua-
lidade para o cidadão e eco-
nomia para o município. A 
substituição para lâmpadas 
de LED será feita em etapas.

Num primeiro momento 
as trocas acontecem nas áre-
as de maior fluxo de pessoas 
e concentração de serviços, 
ou seja, no Centro e bairros 
próximos. Em seguida, a ini-
ciativa será expandida para 
os bairros mais afastados. A 
ideia surgiu por parte do pró-
prio município que de início 
adquiriu cerca de 420 lâm-
padas, com um investimento 
total de R$ 290.418,00. 

O prefeito de Imbituva, 
Celso Kubaski, comentou 
sobre a modernização da 
iluminação pública. “Neste 
primeiro momento estamos 
fazendo um investimento 
de mais de R$ 290 mil em 
iluminação de LED. Sabemos 
que uma cidade iluminada é 
mais segura e onde a popu-
lação pode desfrutar mais 
do que a cidade oferece.  

ENERGIA

Imbituva investe em lâmpadas de LED 
para melhorar iluminação pública
A substituição será 
feita em etapas, 
começando pelo 
Centro

Mas além do conforto que 
a iluminação proporciona, 
também traz modernidade 
e economia. Neste momento 
os projetos beneficiaram as 
ruas do centro, mas estamos 
trabalhando para atender os 
bairros também. Nosso obje-
tivo é melhorar a qualidade 
da iluminação e contribuir 

com um sistema que tam-
bém seja econômico e ali-
nhado com processos de sus-
tentabilidade. Precisamos 
utilizar métodos que tenham 
como princípio ajudar o 
meio ambiente e melhorar a 
qualidade de vida de todos”.

De acordo com o vice-pre-
feito de Imbituva, Zaqueu 

Bobato, a meta da prefei-
tura é ampliar esse serviço 
para que abranja o muni-
cípio todo. "A substituição 
da iluminação pública por 
lâmpadas de LED vai gerar 
muita economia energética 
no nosso município, além 

de deixar o espaço urbano 
mais claro e bonito. Vamos 
investir em práticas mais 
sustentáveis como esta. Per-
cebemos uma necessidade 
de ajudar na preservação 
do planeta”, destaca Bobato.

A mudança na iluminação além de gerar economia também auxilia na preservação do meio ambiente
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VANTAGENS DA 
TROCA DA 

ILUMINAÇÃO 

Pesquisas apontam que a 
iluminação em LED produz 
a mesma quantidade de luz 

que as demais lâmpadas, 
contudo, a LED é 80% mais 
econômica que as lâmpadas 
incandescentes. Esse tipo 
de lâmpada pode durar de 
Três a 10 anos dependendo 

do uso e tem em média 
uma vida útil de 30.000 

horas de uso. Além disso, 
as LEDs possui fatores 
que contribuem com a 

sustentabilidade, já que não 
possuem toxinas e 98% 

de seus componentes são 
recicláveis.
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Prudentópolis tem nove UBS distribuídas no município para atender os cuidados básicos da população 
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REDAÇÃO E ASSESSORIA DE TEIXEIRA 
SOARES

Com o objetivo de fo-
mentar o turismo religioso 
e valorizar a fé cristã, no 
mês de setembro, o prefei-
to de Teixeira Soares, Lula 
Thomaz , vice-prefeita, Ju-
liana Belinoski e o Diretor 
do Departamento de Cul-
tura, Turismo e Patrimônio 
Histórico, Ricardo Basso, 
reuniram-se com o Bispo 
Dom Sergio Arthur Bras-
chi, para discutir sobre a 
instalação do monumento 
da Imaculado Coração de 
Maria no município.

A imagem vem do San-
tuário de Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima, em Por-
tugal. A proposta é de que o 
monumento seja construí-
do na Praça Irmãos Baumel 
e inaugurado no próximo 
aniversário, de 105 anos, 
do município, em julho de 
2022.

A história do município 
vai de encontro com a do 

RELIGIOSIDADE

Teixeira Soares ganhará imagem 
do Imaculado Coração de Maria
A previsão é que seja 
instalado na Praça 
Irmãos Baumel, no 
próximo aniversário 
do município

Imaculado Coração de Ma-
ria. A primeira aparição da 
santa foi em 1917, mesmo 
ano de emancipação polí-
tica de Teixeira Soares. Em 
conversa com uma morado-
ra da localidade do Faxinal 
dos Mineiros, Maria do Ro-
cio Policeno, surgiu a ideia 
de instalar o monumento 
na cidade.

“Acatamos a ideia, acha-
mos muito interessante e 
fomos conversando com 
algumas pessoas ligadas a 
igreja sobre a possibilidade 
de colocar um monumento 
e então buscamos o local em 

Durante a reunião estiveram presentes o prefeito Lula, a vice Juliane e o Bispo Dom Sergio Arthur Braschi
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Consagração ao Imaculado Coração de Maria
Nossa Senhora de Fátima, apareceu seis vezes, entre o período de maio de 1917 a outubro de 1917,para 

três pastorinhos, na cidade de Fátima, em Portugal. Ano da emancipação política de Teixeira Soares.
Nos monumentos ao Imaculado Coração de Maria, encontram-se elementos do Antigo e do Novo 

Testamento, da Mensagem de Fátima e da Doutrina da Igreja.
Os três degraus constituem os alicerces do monumento e representam os alicerces da Vida Espiritual:

• As quatro colunas do Monumento, onde se apoiam os vidros, representam as quatro colunas da 
Igreja, os quatro Evangelistas;

• Dentro do Monumento está Nossa Senhora.
• O telhado com quatro águas representa os quatro rios do Paraíso, como nos fala o Gênesis 2, 

11-14, e por onde corre, para os quatro cantos do mundo, um ponto essencial da Mensagem de 
Fátima;

• Em volta do monumento estão cinco pilares que sustentam um terço, representando os 
Cinco Primeiros Sábados, pedidos na Mensagem de Fátima.O Terço está ali a lembrar que Nossa 

Senhora, em Fátima, em 1917, nas seis aparições, pediu que se rezasse o terço todos os dias.

que seria instalado e defi -
nimos a Praça Irmãos Bau-
mel”, conta a vice-prefeita, 
Juliana Belinoski. Após a 
escolha do local, foi con-
versado com o pároco local 
e com o Bispo da Diocese de 
Ponta Grossa que aceitou o 
lugar escolhido.

Na ocasião, Dom Sergio 
fez uma carta de recomen-
dação ao pároco Janescleo 
Guimarães, para fundar a 
imagem. A solicitação foi 
feita através da Prefeitura, 
junto a Câmara Municipal, e 
enviado à comissão respon-
sável pelos monumentos no 
Brasil. Entre as exigências 
para que a imagem seja 
instalada no município é 
de que fosse em um lugar 
tranquilo.
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Consideramos tosse cró-
nica quando esta persiste 
por mais de oito semanas 
nos adultos ou mais de qua-
tro semanas nas crianças. A 
tosse aguda (quando possui 
uma duração inferior a 
oito semanas nos adultos e 
quatro semanas nas crian-
ças), como são exemplos o 
resfriado comum, a gripe, 
entre outras. Por sua vez, a 
tosse crónica está frequen-
temente associada a patolo-
gias crónicas. 

Uma tosse ocasional é 
normal, permite limpar 
irritações e secreções dos 
pulmões e evita infeções. 
Quando alguma coisa irrita 
a garganta ou as vias aére-
as, a tosse é uma forma de 
eliminar esses irritantes e, 
assim, defender o organis-
mo. No entanto, uma tosse 
que persiste por semanas 
geralmente é o resultado de 
um problema médico.
SINTOMAS NA TOSSE 

CRÓNICA
Afirmamos que se trata 

de uma tosse seca quando 
não existem secreções e de 
uma tosse produtiva quan-
do existem secreções. Uma 
tosse crónica pode ocorrer 
juntamente com outros si-
nais e sintomas, que podem 
incluir:

• Nariz obstruído ou 
coriza;

• Gotejamento pós-
nasal (sensação de líquido 
escorrendo para a gargan-

GARGANTA

Tosse Crônica: entenda suas 
causas e qual o tratamento

ta);
• Necessidade de lim-

par frequentemente a gar-
ganta e dor;

• Rouquidão;
• Pieira e falta de ar;
• Azia ou gosto amar-

go na boca;
• Em casos raros, tos-

se com sangue (hemopti-
ses).

A tosse crônica pode 
retirar-lhe qualidade de 
vida, pois para além do in-
cômodo, pode interferir no 
seu sono e deixá-lo exausto. 
Casos graves de tosse crôni-
ca podem causar vômitos, 
tonturas e até fraturas de 
costelas.

CAUSAS DA TOSSE 
CRÔNICA

As seguintes causas, iso-
ladamente ou em combina-
ção, são responsáveis pela 
maioria dos casos de tosse 
crônica:

•  Asma
• Infecções
• Doença do refluxo 

gastroesofágico (DRGE).
• Doença pulmonar 

obstrutiva crónica (DPOC).
• Gotejamento pós-

nasal
• Medicamentos para 

tensão arterial.

• Outras causas
DIAGNÓSTICO NA 
TOSSE CRÔNICA

O médico recolherá a his-
tória clínica e hábitos e fará 
o exame físico. Uma história 
clínica detalhada e um exa-
me físico podem fornecer 
pistas importantes sobre as 
causas da tosse crónica.

Tenha em atenção os se-
guintes dados para fornecer 
ao médico:

• Descrições detalha-
das dos seus sintomas;

• Informações sobre 
os problemas médicos dos 
seus pais ou irmãos;

• Todos os medica-
mentos, incluindo fármacos 
de venda livre, vitaminas, 
preparações de ervas e su-
plementos alimentares que 
você toma;

• Histórico de tabagis-
mo;

• Outros dados rele-
vantes.

O médico também pode 
solicitar análises e exames 
que lhe permitam obter um 
diagnóstico definitivo, a 
saber:

• Exames de imagiolo-
gia - Raios-X.  

• Tomografia compu-
tadorizada (TC ou TAC). Pro-

vas funcionais respiratórias. 
• Análises laborato-

riais. 
•  Exames Endoscópi-

cos. 
TRATAMENTO DA 
TOSSE CRÔNICA

Determinar a causa da 
tosse crônica é crucial para 
o tratamento eficaz. Em 
muitos casos, mais de uma 
causa subjacente pode estar 
na origem da tosse crônica. 
Os medicamentos (ou remé-
dios) usados para tratar a 
tosse crônica podem incluir:

• Anti-histamínicos, 
corticosteróides e descon-
gestionantes nasais. 

• Medicamentos ina-

lados para asma;
• Antibióticos;
• Inibidores da secre-

ção ácida; 
• Supressores de tos-

se.
Não use medicamentos 

sem receita, exceto para a 
febre (anti-piréticos) e anal-
gésicos, para tratar tosses e 
resfriados em crianças com 
menos de 6 anos de idade. 
Além disso, considere evitar 
o uso desses medicamentos 
em crianças menores de 12 
anos.

ESTILO DE VIDA E 
TOSSE CRÔNICA

Siga o plano que o seu 
médico lhe prescrever para 
tratar a causa da sua tos-
se. Para além desse plano, 
deixamos-lhe, aqui, algumas 
dicas que poderá seguir para 
aliviar a tosse:

• Beba líquidos. Fazer 
uma boa hidratação ajuda a 
diluir o muco na garganta;

• Chupar rebuçados 
para tosse ou pastilhas elás-
ticas. Elas podem aliviar a 
tosse seca e aliviar a gargan-
ta irritada;

• Hidratar o ar. Use 
um umidificador de névoa 
fria ou tome um banho de 
vapor;

• Evite fumo de ta-
baco. Fumar ou respirar o 
fumo passivo irrita os pul-
mões e pode piorar a tosse 
causada por outros fatores. 

A tosse crônica é 
caracterizada pela 
persistência de 
sintomas por mais 
de oito semanas, em 
adultos

Beber líquidos, umidificar o ambiente, ir ao médico com frequência e não fumar podem ajudar no tratamento 
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

ESTHER KREMER 

A secretária de Saúde de 
Fernandes Pinheiro, Ema-
nuelle de Matos, participou 
do lançamento da 3ª Edição 
do Paraná Rosa, representan-
do o município e a região. O 
evento aconteceu na segunda 
-feira (04), em Curitiba, no 
Palácio Iguaçu. O tema do en-
contro foi “Cuide-se, Ame-se, 
Previna-se”. A secretária faz 
parte da diretoria do Cosems-
-PR (Conselho das Secretarias 
Municipais de Saúde). 

Na ocasião, estiveram pre-
sentes o governador do estado, 
Carlos Massa Ratinho Junior, 
a presidente do Conselho de 
Ação Solidária e primeira-
-dama do Paraná, Luciana 
Saito Massa e o secretário de 
Saúde, Beto Preto. 

No evento, foram enal-
tecidos os trabalhos de toda 
atenção primária e também 
o esforço que está sendo feito 
para recuperar o trabalho na 
detecção precoce do câncer de 
mama e de colo de útero.

FERNANDES PINHEIRO

Secretária de Saúde participa 
da 3ª Edição do Paraná Rosa
O evento aconteceu 
em Curitiba, no 
Palácio do Iguaçu

Além dos encontros nos 
municípios, o Paraná Rosa 
também contará com carti-
lhas sobre os direitos das pes-
soas com câncer, lançamento 
de Programa de Garantia da 
Qualidade das Mamografi as, 
inauguração do laboratório de 
monitoramento dos exames do 
colo do útero, no Hospital Uni-
versitário do Oeste do Paraná, 
publicações em mídias sociais 
que estimulem a mudança de 
hábitos, autocuidado, alimen-
tação, sono e atividade física, 
publicação da nota técnica de 

rastreamento do câncer de 
mama e do colo do útero.

A secretária da Saúde, Ema-
nuelle de Matos, comentou 
sobre a cerimônia. "O evento 
vem para reforçar a busca que 
sempre tivemos na detecção 
precose nos casos de câncer de 
mama e colo uterino".  

O município de Fernandes 
Pinheiro está com calendário 
para o mês inteiro,com o ob-
jetivo de intensifi car as ações 
voltadas para a saúde da mu-
lher, com foco na prevenção 
ao câncer de mama e colo de 

útero. As coletas de preventivo 
estão acontecendo em todas as 
unidades de saúde do municí-
pio, podendo serem agendadas 
pelas ACS ou equipes de enfer-
magem. 

A prefeita de Fernandes 
Pinheiro, Cleonice Schuck, 
comentou sobre a importância 
do Outubro Rosa. “É um mo-
mento de cuidado, de atenção. 
Estamos com agenda cheia 
para o mês, todas as atividades 
estão voltadas para a preven-
ção ao câncer de mama e colo 
do útero”, disse a prefeita.

Os cronogramas de aten-
dimentos para exames de 
Papanicolau, Mamografia, 
teste de HIV, Sífi lis, Hepatite 
B e C, estão disponíveis no site 
e também no Facebook ofi cial 
da prefeitura. 

Emanuelle explica que 
estão sendo realizadas inves-
tigação nos casos onde existe 
predisposição genética ou 
casos de pessoas com câncer 
na família. 

“A saúde da mulher como 
um todo deve ser atendida 
durante todo o ano, porém 
pela campanha temática do 
Outubro Rosa redobramos 
as ações, ofertamos horários 
diferenciados a fi m de conse-
guirmos atingir o maior nú-
mero possível de mulheres”, 
disse.

O mês será encerrado com 
um passeio ciclístico e, desta 
forma, serão iniciadas ativi-
dades referente ao Novembro 
Azul, visando a saúde do ho-
mem.  O passeio vai ocorrer no 
dia 30/10 com saída às 9h, em 
frente a Secretaria de Saúde, 
indo até o Iapar/Florestal. Na 
ocasião, será feito um sorteio 
de brindes para as pessoas ins-
critas no evento. Caso chova 
no dia, a data será remarcada.

 Secretária Emanuelle de Matos, governador Ratinho Junior e diretoria do Cosems-PR
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KAUANA NEITZEL

As escolas de Inácio Mar-
tins passaram por reforma 
durante a pandemia, en-
quanto os alunos estavam 
no ensino remoto, e na terça  
(05) o prefeito Junior Benato, 
juntamente com a secretária 
de educação Marinalda Fer-
nandes, visitou os locais. 

As reformas eram espera-
das há bastante tempo pelos 
profissionais da educação, 
mas só foram possíveis de ser 
executadas neste momento. 
O prefeito explica que nunca 
tinham um espaço de tem-
po para fazer intervenções 
maiores nas escolas muni-
cipais. “Desde uma troca de 
telhado, arrumar um espaço 
de recreação, um muro, um 
ambiente mais aconche-
gante. Agora, por conta da 
pandemia, inclusive com 
aplicação do recurso fi nan-
ceiro e um prazo maior, nós 
conseguimos fazer. Tivemos 
recurso sufi ciente para revi-
talizar todas as escolas”.

“Os ambientes ganha-
ram espaços maiores e re-
vitalizados, alguns telhados 

EDUCAÇÃO

Prefeito de Inácio Martins visita 
escolas municipais que foram reformas
As obras foram 
realizadas para 
receber melhor os 
alunos no retorno 
das aulas

foram trocados para que os 
locais ficassem totalmente 
isentos de umidade, muitos 
materias foram comprados 
para a equipar as cozinhas 
e refeitórios. A gestão con-
seguiu dentro da legalidade, 
com o índice percentual de 
gastos, revitalizar todas as 
escolas do município, não 
só da sede, mas do interior 
também. Construímos salas 
de aulas novas, ampliação 
dos espaços de recreação, 
além de outros benefícios”, 
aponta Benato. 

A secretária de Educação 
do município relata que o 
trabalho foi feito com todo 
cuidado e carinho para as 
crianças. “Fizemos a pintu-
ra de todo o espaço escolar, 
conseguimos a compra de 
vários equipamentos novos. 

Neste momento, organiza-
mos a escola para recebê-los 
novamente. Compramos um 
acervo de livros, materiais 
para a cozinha, carteiras 
novas e mesas para refeitó-
rios”, conclui Marinalda. 

A professora Adriele Apa-
recida Nunes comenta que 
desde que soube da refor-
ma ficou contente. “Fazia 

tempo que a escola estava 
necessitando de reforma 
e pintura, nos animamos 
bastante. Tanto nós, como os 
alunos, fi camos felizes com 
a mudança. É como em casa, 
quando tem uma pintura 
muda o astral”.

O retorno das aulas acon-
teceu de forma gradativa, 
para que fosse organizada e 

tomando todos os cuidados. 
Primeiramente, retornaram 
os quintos anos, então quar-
to e terceiro ano, nesta se-
mana voltaram os alunos da 
Educação Infantil, primeiro 
e segundo ano. São tomados 
todos os cuidados, desde o 
transporte escolar, até a hi-
gienização dentro da escola. 

“Para o retorno, foi reali-
zado palestras com os pais e 
elaborado um livro em que 
explica todos os cuidados 
com a Covid. Com isso, os 
pais fi caram mais seguros, 
muitos que estavam pensan-
do em não mandar seus fi -
lhos para a escola preferiram 
o retorno, pois viram toda a 
segurança”, explica a profes-
sora e pedagoga Rosangela 
do Rocio Zanardine Mattule.

O próximo passo é a en-
trega dos uniformes esco-
lares para as crianças, que 
vai acontecer em novembro, 
para que os alunos possam 
começar o ano letivo de 2022 
uniformizados.

Prefeito Junior Benato visitou as escolas municipal para verificar as reformas realizadas
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Prefeitura Municipal
de Irati

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

EDUCAÇÃO

Projeto Folha na Escola lança 
Primeiro Concurso de Receitas

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Você pode acessar 
o regulamento do 

Concurso através do 
QRCode

ESTHER KREMER

A partir do dia 13 de ou-
tubro as inscrições para o 
1º Concurso de Receitas do 
Folha na Escola estará com 
as inscrições abertas. O 
concurso acontece em duas 
etapas, uma fase municipal 
e outra regional.O aluno 
deverá escrever uma reda-
ção e uma receita. Todos 
os participantes do Folha 
na Escola de 2021 podem 
se inscrever. O tema esco-
lhido é “Receitas da minha 
família”. A premiação será 
feita na fase municipal e 
na fase regional (fi nal). As 
professoras dos alunos se-
lecionados também serão 
premiadas.

Este ano, o concurso 
conta com a parceria da 
Moageira Irati, Colégio 
SESI, Secretaria Municipal 
de Educação de Irati, Secre-
taria Municipal de Educa-
ção de Fernandes Pinheiro 
e Secretaria Municipal de 
Educação de Imbituva.

O objetivo desta com-
petição é resgatar as me-
mórias familiares, manter 
viva boas lembranças, for-

As inscrições 
começam no 
dia 13/10 para 
todos os alunos 
participantes do 
Folha na Escola 2021

Prefeitura Municipal
de Imbituva

talecer os laços afetivos 
e despertar nos alunos o 
gosto pela escrita e pela 
leitura.

Quando se aproxima o 
Natal,vivemos momentos 
de encontros familiares 
mais intensos. O concur-
so propicia que as recei-
tas possam ser utilizadas 
nestas festividades. É o 
momento de valorizar a fa-
mília.

FIQUE ATENTO 
(A) AS DATAS DO 

CONCURSO:
• As escolas têm o 

prazo do dia 13/10 a 19/11 

 O regulamento 
do 1º Concurso de 

Receitas está 
disponível no site 
da Folha de Irati a 
partir do dia 13/10

para realizar as inscrições e 
enviar as redações e recei-
tas;

• As escolas têm do 
dia 19/11 a 22/11 para en-
viar os trabalhos vencedo-
res para o e-mail da Folha 
de Irati (anexo no regula-
mento);

• No dia 26/11, a co-
missão julgadora (esco-
lhida pela Folha de Irati e 
Colégio SESI), divulgará os 
três melhores de cada mu-
nicípio;

• No dia 30/11, os 
alunos vencedores da eta-
pa municipal farão uma 
visita até a Moageira, com 
o objetivo de conhecer os 
processos de panifi cação e 
produção de farinha;

• A fi nal acontece no 
dia 03/12, no colégio SESI;

• Fique atento as re-
gras do concurso. As recei-
tas e redações NÃO DEVEM 
SER COPIADAS, a originali-
dade também conta pontos.

•      Na redação, obri-
gatoramente, deverá ter 
o nome do aluno, turma, 
ano, escola, professora (o) 
e fi liação;

•       A redação terá como 
especifi cação conter de 15 a 
25 linhas.
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Todos os alunos participantes do Projeto Folha na Escola podem se inscrever no Concurso

Os alunos participantes devem escrever a redação com o tema "Receitas da Minha Família" 
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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

KAUANA NEITZEL

Nesta semana, foram 
iniciadas as gravações do 
programa ‘Estrelas do Sul’, 
realizado pelo Santo Fole, em 
formato de reality show mu-
sical, selecionando bandas 
gaúchas com o objetivo de 
revelar a nova estrela do sul 
do país. São quatro jurados 
renomados na música regio-
nal gaúcha que vão selecionar 
os melhores grupos que se 
inscreveram para partici-
par, passando por fases até a 
grande fi nal. O primeiro lugar 
ganha R$ 15 mil e mais uma 
gravação em audiovisual. 

Foram mais de 100 inscri-
ções de todo o Sul do Brasil 
(Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande de Sul) para esta 

CULTURA

Santo Fole inicia gravações do 
programa ‘Estrelas do Sul’ em Irati
Um reality show de 
música gaúcha com 
a participação de 
bandas do RS, 
SC e PR

Na foto, Victor Pedroso, João Luiz Corrêa, Paulinho Pezak, Regis Marques e Leko Bertoldo
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Grupo The All Pargatas fi cou entre os 20 classifi cados no Estrelas do Sul
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“O programa está recheado de con-
teúdo inovador e, ao mesmo tempo,
com tradição”

PAULINHO PEZAK

primeira edição, destas, 20 
bandas foram selecionadas 
para vir até Irati participar da 
gravação do programa. Cada 
um dos jurados, João Luiz 
Corrêa, Regis Marques, Victor 
Pedroso e Leko Bertoldo, irão 
formar grupos com três ban-
das que vão se classifi cando 
para a fi nal, que ocorrerá em 
janeiro de 2022 com os quatro 
fi nalistas. 

“O ‘Estrelas do Sul’ é ideali-

zado com o intuito de alavan-
car a nossa música regional, 
ainda mais neste momento 
de pandemia, e realmente 
ajudar as bandas que estão 
começando no Sul, mostrando 
a versatilidade da nossa músi-

ca. O programa está recheado 
de conteúdo inovador e, ao 
mesmo tempo, com tradição”, 
avalia Paulinho Pezak, músico 
e idealizador do programa.

Não foi cobrada taxa de 
inscrição e as bandas só ar-
caram com as despesas de 
viagem para chegar até Irati. 
A hospedagem e alimentação 
são totalmente gratuitas. Pau-
linho comenta que foi difícil 
fazer a seleção dos grupos, 

pois “tem muita coisa boa 
escondida por aí que nós nem 
imaginamos”.

“Não são apenas artistas 
emergentes que estão co-
meçando que participaram. 
Temos grupos com mais de 20 
anos de história. Da para ver a 
importância que o programa 
tem, inclusive,depois de en-
cerradas as inscrições, muitos 
artistas me procuraram para 
se inscrever”, relatou o jura-
do Victor Pedroso, que hoje é 
sócio e integrante do grupo 
Portal Gaúcho.

João Luiz Corrêa, jurado 
do ‘Estrelas do Sul’ que tem a 
carreira como cantor, com-
positor, acordeonista e co-
leciona inúmeros sucessos, 
avalia de forma positiva as 
gravações. “O programa será 
importante para os músicos 
que trabalham nas suas re-
giões, mas não têm um palco 
maior e agora estão tendo 
esta oportunidade, sendo 
valorizados. Nós trabalhamos 

“É a primeira vez 
que participamos 
de algo assim e, na 
verdade, acho que 
será a única, nunca 
existiu nada igual”

MARI MUSSOI

a vida toda para conseguir o 
nosso espaço e não queremos 
que os músicos sofram o que 
a gente sofreu. O que puder 
ajudar para cortar caminho, 
nós vamos ajudar”, elogia.  

“Acredito que este pro-
grama veio para resgatar o 
futuro da música gaúcha, 

abrir portas, fazendo com que 
os jovens, ao assistir o progra-
ma, peçam para os pais uma 
acordeona por querer estar 
no ‘Estrelas do Sul’. Será um 
dos programas de maior en-
vergadura em prol da cultura 
gaúcha”, diz o jurado Régis 
Marques, que já gravou mais 
de 500 discos de inúmeras 
bandas e trabalha como can-
tor, multi-instrumentista, 
compositor e produtor mu-
sical.

O jurado Leko Bertoldo, 
baterista, músico, artista, pro-
dutor e compositor, reconhece 
a difi culdade de escolher as 
bandas a serem classifi cadas. 
“A gente realmente fi ca com 
o coração na mão, tem muita 
coisa boa e tendência vindo. 
São vários nichos dentro da 
própria essência, nativista, 

fandangueira e outras. Na 
hora de eliminar fica real-
mente muito complicado”, 
desabafa. 

Mari Mussoi, vocalista do 
grupo The All Pargatas de Ben-
to Gonçalves do Rio Grande do 
Sul, considera a participação 
no programa como algo único. 
“A gente não fazia ideia de 
como seria. É difícil de imagi-
nar. Chegamos aqui e fomos 
surpreendidas com muito ca-
rinho, uma estrutura fantásti-
ca, a equipe da produção todo 
mundo muito atencioso, bom 
gosto e uma hospitalidade de 
tirar o chapel. É a primeira 
vez que participamos de algo 
assim e, na verdade, acho que 
será a única, nunca existiu 
nada igual”, reconhece Mari. 

A vocalista ainda diz que o 
evento tem uma representati-
vidade cultural muito grande. 
“Vai além do Sul, isso pode 
atingir o Brasil inteiro. Às ve-
zes, o Sul tem difi culdade de se 
conectar musicalmente com 
outras regiões do país, eu vejo 
essa iniciativa do Santo Fole 
como uma oportunidade da 
gente expandir a música para 
outros lugares, como a música 
de fora chega aqui para nós”, 
conclui Mussoi.

O primeiro episódio do 
programa ‘Estrelas do Sul’ vai 
ao ar no dia 24 de outubro, no 
período da noite, e, a partir 
daí, será disponibilizado um 
a cada domingo no canal do 
YouTube do Santo Fole. São 11 
episódios, sendo a fi nal no 12º 
com a gravação ao vivo, com 
as quatro bandas,com uma 
de cada jurado e quem vai 
escolher o grande vencedor 
será o público.
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JAQUELINE LOPES E ESTHER KREMER 

Irati recebeu na quarta 
-feira (06) a visita técnica da 
superintendente da Cultu-
ra do Estado, Luciana Casa-
grande Pereira, e o deputado 
estadual, Artagão Junior, em 
que analisaram obras e novos 
projetos para o município, 
principalmente para a reto-
mada da construção do Centro 
Cultural Denise Stoklos, para 
que aconteça em etapas. 

A equipe técnica também 
visitou o Palácio do Pinho 
para ver as condições que 

IRATI

Visita da equipe técnica do estado visa 
retomada da obra do teatro em etapas
Superintendente da 
Cultura esteve no 
município e vistoriou 
o prédio, e conheceu 
outros projetos como 
da revitalização 
da Colina Nossa 
Senhora, restauração 
do Casarão do Iapar 
e a Casa da Cultura

“O objetivo principal é o teatro. Nós 
queremos que o governo se sensibilize e, 
mesmo que por etapas, dê continuidade 
a obra”

PREFEITO JORGE DERBLI 

está, e para que aconteça nele 
uma restauração. Também 
estiveram na Colina Nossa 
Senhora das Graças, e conhe-
ceram um novo projeto de 
revitalização para o local. A 
visita foi finalizada na Casa 
da Cultura em que os técnicos 
acompanharam as reformas 
que aconteceram no prédio. 

O prefeito Jorge Derbli 
esteve na Secretaria Estadu-
al de Cultura e conseguiu a 
visita, através do deputado 
Artagão, para que pudessem 

analisar a situação do Cen-
tro Cultural. De acordo com 
o Derbli, o intuito maior é a 
possibilidade da retomada 
da obra do Teatro de Irati, a 
ideia é que ela possa ser feita 

em etapas. Pois a Prefeitura já 
avaliou e não há possibilidade 
de outra finalidade no espaço. 
“Nós queremos que o governo 
se sensibilize e, mesmo que 
por etapas, dê continuidade 
a obra. Não precisa investir 
todo o recurso de uma vez só, 
nós queremos que, mesmo 
devagar, vá concluindo”, disse 
o prefeito. 

A superintendente da 
Cultura do Estado, Luciana 
Casagrande Pereira, diz que 
não são desafios fáceis os que 

foram solicitados na visita, 
mas que vê o empenho de 
todos e isso é essencial para 
tentar resolver. “O estado quer 
ser parceiro, tem o aval do 
governador, a preocupação e 
a sensibilidade dele sobre o 
assunto. Acho que agora é o 
que o nosso coordenador de 
Patrimônio da Cultura, Vini-
cius, falou: são projetos gran-
des e ousados. Precisamos 
fazer justamente isso, colocar 
em etapas e nos programar. 
Fazer um cronograma físico e 
financeiro. Mas o que o estado 
puder apoiar e ser parceiro, 
nós faremos”. 

Artagão Junior, deputado 
estadual que esteve à frente da 
visita, avalia que o investimen-
to é alto, mas que é necessário 
para a preservação da Cultura 
de Irati e região. “Nós vamos 
ter que aguardar estas pessoas 
fazerem a análise e quanto 
será de investimento. Mas nós 
estamos falando de bastante 
dinheiro. Porém a nossa his-
tória não tem preço e tudo 
que a gente puder fazer para 
avançar neste sentido, nós 
faremos. Seja através do poder 
público, do Governo do Estado, 
das empresas públicas ou até, 
quem sabe, em parcerias com 
empresas privadas, aprovei-
tando os benefícios da Lei Rou-
anet, trocando imposto para o 
apoio cultural. A gente vai ter 
que fazer um movimento para 
avançar neste sentido”. 

O deputado também des-
tacou os investimentos feitos 
pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior como da ci-
dade do Idoso, regularização 
fundiária, pavimentação do 
Condomínio Industrial, casas 
populares, revitalização do 
Centro de Irati, além de outros 
investimentos que estão por 
vir para o município. Derbli 
também comentou sobre os 
valores que chegam perto 
dos R$ 40 milhões, segundo o 
prefeito. 

Junior Benato, presidente 
da Amcespar, participou da 
cerimônia de abertura e ava-
liou a importância da visita e 
dos recursos destinados pelo 

estado para os municípios da 
região. “Os olhos do governo 
estão voltados para a nossa re-
gião. São muitos investimen-
tos em todos os municípios, 
principalmente aqui na sede, 
que é Irati. Após esta visita, o 
governo vai observar a viabili-
dade do recurso, mas eu tenho 

“Para nós, do Governo do Estado, é uma 
honra poder ser parceiro desses proje-
tos tão importantes para Irati, para o 
desenvolvimento e turismo da região”. 

SUPERINTENDENTE DA CULTURA DO ESTADO, LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA

certeza, pois não é somente 
Irati atendida, vai atender a 
região. Nós precisamos que o 
Teatro funcione para auxiliar 
a região inteira, mas isto só 
vai ser possível se o governo 
comprar esta “batalha” do 
término da obra”.  

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Irati, Hélio 
de Mello, acompanhou toda 
a visita junto com os técnicos 
e comentou sobre a parceria 
com Casa de Leis para que 
estes projetos saiam do papel. 

“Hoje é um dia muito impor-
tante para o nosso município. 
Trazer a superintendente 
para que possamos sensibi-
lizá-la para que haja investi-
mentos do governo estadual 
na recuperação do patrimô-
nio histórico e a conclusão, 
em etapas, pelo menos, do 
Centro Cultural, que é uma 
obra de muita importância. 
A manifestação da Câmara é 
a favor para que isto aconteça 
e que possamos trazer para 
Irati possibilidades através do 
Centro Cultural. Com certeza, 
serão momentos muito im-
portantes que acontecerão”. 

PALÁCIO DO PINHO 
O Palácio do Pinho, conhe-

cido como Casarão do Iapar, 
precisa de uma restauração, 
que preserve toda a história 
envolvida. Por isso, a equipe 
técnica visitou o espaço e 
conheceu as necessidades 
do local. 

O projeto do Casarão 
pode ser colocado na lei de 
restauro de preservação de 
patrimônio histórico, se-
gundo Luciane. Pois a lei 
busca parceiros e apoia com 
o patrocínio das empresas de 
economia mista do Estado. 
Isso é possível pelos finan-

ciamentos do Governo, que 
existem em dois tipos, pelo 
Sisprofice, que é um projeto 
de inserção fiscal, mas tra-
tando de recurso estadual é 
possível escrever o projeto 
no sistema e buscar incenti-
vo de empresas que pagam 
ICMS. E há também o projeto 
federal, que é pela Lei Rouanet 
de Incentivo à Cultura, para 
conseguir recursos da Copel 
e da Sanepar, que também 
passam pela Cultura para ter 
um aval técnico. 

Equipe técnica do estado visitou a obra do Centro Cultural Denise Stoklos em Irati 

Casarão do Iapar foi avaliado para saber as restaurações necessárias 

Jorge Derbli explicou o projeto de revitalização da Colina 

Visita foi finalizada na Casa da Cultura em que foram apresentados os espaços  
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Por três graças alcançadas Ler  e meditar
1° Reis - Capítulo 18, versículo  20/29

UMA DEVOTA

Oh! Criador do mundo, 
tu que dissestes peças e 
receberás, embora  esteja 
nas alturas em Vossa Di-

vina Glória, inclinai vossos 
ouvidos a  esta humilde cria-
tura para satisfazer o meu 
desejo (fazer o pedido).Ouve  
a minha prece e o meu pedido 
Pai amado e responde - me  

assim como o Senhor ouviu e 
respondeu a oração de Elias, 
responde minha oração  e 
realiza os meus pedidos Pai 
Amado e assim  todos sabe-
rão que só vós sois Deus e que 

só vós que é digno de receber 
nosso louvor e adoração (fa-
zer o pedido).

Citar sete dias pela ma-
nhã em jejum e verás a res-
posta de Deus.

Mandar publicar para 
agradecer e exaltar o nome 
de Deus.
Vamos fazer esta oração  muito  

poderosa  para o fim da
pandemia da Covid-19.

AEN 

Irati  vai ganhar um com-
plexo exclusivo para atendi-
mento da terceira idade. A Ci-
dade do Idoso reunirá em um 
mesmo ambiente, durante o 
dia, atividades físicas, aten-
ção à saúde específica para 
esta faixa etária, cozinha 
comunitária, letramento, 
aulas de informática, dança, 
música, além de integração 
social e cultural.

A assinatura do convênio, 
último passo antes do pro-
cesso de licitação da obra, foi 
feita pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e pelo 
prefeito do município, Jorge 
Derbli, na terça-feira (05), no 
Palácio Iguaçu. A estimativa 
é que a obra possa começar 
ainda neste ano, com prazo 
de duração de 12 meses. O 

INOVAÇÃO

Irati terá a primeira unidade 
da Cidade do Idoso no Paraná
Complexo reunirá 
em um mesmo 
ambiente, durante o 
dia, várias atividades, 
além de integração 
social e cultural. 
Investimento é de R$ 
8,5 milhões

“Entre reforma e construção, serão quase 4 mil 
metros quadrados de obra. Uma estrutura 
moderna, com tudo o que o idoso precisa para ter 
interação social e uma melhor qualidade de vida”

 JOÃO CARLOS ORTEGA

“Estamos falando de um projeto social fantástico, 
que vai além dos cuidados da saúde. Permitirá aos 
idosos interação, recreação e lazer, com aulas de 
hidroginástica, música, esporte e tantas outras 
possibilidades. Oferecerá um serviço completo 
para nossos idosos” 

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR

investimento por parte do 
Governo do Estado será de R$ 
8.560.378,79.

Irati será a primeira cida-
de a receber o projeto. Mas a 
intenção, destacou Ratinho 
Junior, é espalhar a ação 
pelas diferentes regiões do 
Estado – Leópolis, no Norte, 
também tem uma proposta 
semelhante em andamento. 
“Queremos expandir e bene-

ficiar o maior número pos-
sível de pessoas da terceira 
idade”, disse.

A Cidade do Idoso vai fun-
cionar na área atualmente 
ocupada pelo Centro de Tra-
dições Willy Lars, um espaço 
com aproximadamente 2,5 
alqueires.

Será integrado ao Centro 
de Eventos do município, já 
em construção, que terá ca-
pacidade para 3 mil pessoas 
e recebeu investimentos de 
R$ 4 milhões do Governo do 
Estado. “O idoso pode passar 
o dia no local, entre as mais 

diversas atividades. O Centro 
de Eventos funcionará como 
um ponto de apoio”, disse 
Derbli.

O prefeito explicou que 
a estrutura, com capaci-
dade para receber até 500 
pessoas diariamente, ficará 
disponível para os municí-
pios vizinhos que formam a 
Associação dos Municípios 
Centro do Sul do Paraná 

(Amcespar).  “Agradeço ao 
deputado Artagão Junior e ao 
presidente da Alep, deputado 
Ademar Traiano, pelo apoio 
em conseguir que este pro-
jeto avançasse. A deputada 
Leandre que nos trouxe esta 
ideia importante para o mu-
nicípio. E também ao gover-
nador que aderiu ao projeto 
e liberou o recurso. Irati é a 
cidade-piloto da Cidade do 
Idoso, mas o centro de convi-
vência vai cuidar das pessoas 
de toda a região.”, disse. 

A deputada federal Lean-
dre Dal Ponte trouxe a ideia 
do projeto para o prefeito 
e a vice Ieda. Com alegria, 
ela diz que este é um sonho 
realizado. “Irati terá um es-
paço digno para as pessoas 
envelhecerem de forma ativa 
e saudável. Foi muito grati-
ficante perceber a sensibili-
dade do governador Ratinho 
Junior, quando na primeira 
vez que apresentamos o pro-
jeto já bateu o martelo e disse 
“sim”. E não tenho dúvida, 
que a boa vontade da admi-
nistração, em pouco tempo, 
poderemos entregar essa 
obra. Fico muito agradecida 
ao prefeito Jorge por ter com-
prado a ideia, ao governador 
que teve a percepção e nos 
deu alcance para a obra, e 
pela agilidade que o projeto 
tramitou dentro da SEDU. 
Sou uma servidora pública 
a serviço da região de Irati e 

“O idoso pode passar 
o dia no local, entre 
as mais diversas 
atividades. O Centro 
de Eventos funcio-
nará como um ponto 
de apoio, para a orga-
nização de bailes, 
festas e outros tipos 
de recreação”

 JORGE DERBLI

do Paraná. Sou muito grata 
a todos que confiam no meu 
trabalho”. Leandre também 
destaca o apoio dos deputa-
dos estaduais Artagão Junior 

e o presidente da Alep, Ade-
mar Traiano. 

ATIVIDADES
Os usuários do complexo 

poderão contar com serviços 
de medicina, enfermagem, 
nutrição, serviço social, fi-
sioterapia, terapia ocupa-

cional e voluntariado. Além 
de propor atividades ao ar 
livre, recreativas, passeios, 
alfabetização, piscina para 
hidroginástica e calendário 
de comemorações festivas, 
o complexo vai dispor de 
biblioteca, sala de música, 
salão de jogos, campo de 
bocha, academia, jardim e 
capela para celebrações ecu-
mênicas.

CONDOMÍNIO
Além da Cidade do Idoso, 

Irati vai receber uma unida-
de do Condomínio do Idoso. 
A obra, iniciada em janeiro 
pela Companhia de Habi-

tação do Paraná (Cohapar), 
prevê a construção de 40 
casas, com investimento de 
R$ 3.715.985,96. A iniciativa 
do Governo do Paraná é or-
ganizada a partir de um alu-
guel social de 15% do salário 
mínimo.
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"R$ 8,5 mi"
Valor do investi-

mento por parte do 
Governo do Estado no 
Complexo

Assinatura do convênio aconteceu na terça-feira (05) com o governador Carlos Massa Ratinho Junior

Diversas autoridades políticas estiveram presentes na reunião

Imagem ilustrativa do projeto do Complexo Cidade do Idoso
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IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 40 
ANOS FAZENDO PARTE DA SUA 

HISTORIA DE FÉ
       VANDERLEI KAWA

Igrejinha de São Fran-
cisco de Assis, fundada pelo 
frade italiano franciscano 
Capucha Frei Jaime Man-
frin, teve seu início no ano 
de 1981, foi inaugurada em 
1982 na celebração dos 800 
anos de nascimento de São 
Francisco de Assis, o apostolo 
da ecologia. Hoje, abriga a 
família franciscana de Irati 
da ordem franciscana secular 
e Jufra, neste ano de 2021, a 
comunidade católica de Irati 
se alegra e agradece a deus 
pelos 40 anos de fundação. 
São 40 anos de historia, de 
fé, missão e evangelização. 
Nossa gratidão a todos que 
iniciaram esse trabalho de 
evangelização e missão. O 
nosso reconhecimento em 
nome de todos os membros 
que formam o atual conselho 
pastoral a nossa homenagem 
a todos que aqui fizeram e 
deixaram, com certeza, o 
nome gravado no coração de 
deus. A nossa homenagem e 
eterna gratidão a todos que 
iniciaram esta obra de Deus, a 
todos que já estão vivendo na 
eternidade, no reino de Deus, 
e a todos aqueles que hoje 
continuam a escrever esta 
historia de fé, a todos aqueles 
que virão, certamente, a con-
tinuar esta belíssima e san-
tifi cante missão que é servir 
em comunidade. Evangelizar 
sempre em família, unidos 

       VANDERLEI KAWA

em comunidade. A nossa 
homenagem neste ano tam-
bém aos freis capuchinhos 
que assistem a fraternidade 
da OFS de Irati até os dias de 
hoje. Lembramos com grati-
dão, também, os 100 anos de 
presença dos freis em Irati, 
desde a primeira presença 
em 1921 junto a capelinha de 
Nossa Senhora da Luz, aonde 
pertencíamos a Paróquia de 
Imbituva, foram três pre-
senças marcantes em nossa 
paróquia Nossa Senhora da 
Luz, Deus seja louvado por 
tudo que fi zeram por todos 
nós, celebramos também 
os 37 anos da OFS de Irati, e 
25 anos do Teatro da Paixão 
de Cristo, nascido no berço 
dos jovens franciscanos de 
Irati na capela São Francisco. 
Agradecemos e louvamos a 
Deus por todos os que nesses 
30 anos deixaram rastros de 
bondade, de bons exemplos, 
de amor e fé nessa comuni-
dade católica de São Fran-
cisco e pelos que continuam 
marcando esta comunidade 
com suas presenças e de-
dicação. Convidamos para 
domingo dia 10 de outubro 
para participarem da missa 
de Ação de Graças, às 9h30, 
contaremos com a presença 
dos freis, padre Jorge e pe. 
Alexandre. Após a missa, 
haverá a bênção de animais 
e aves. Paz e bem!
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GZ CERVEJARIA LTDA, CNPJ 43.503.751/0001-33, torna 
público que irá requerer ao órgão ambiental IAT a Licença 
Prévia para sua atividade de fabricação de cervejas, locali-

zada na Rua Hilário Wrawruk, s/n, Centro, Mallet - PR.

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
RENATO HRINCZUK – CARVAO ME torna público que 

recebeu do Instituto Água e Terra - IAT a Licença Ambiental 
Simplifi cada Nº 253299, para comércio de carvão, situado 

na Colonia Cachoeira dos Paulistas, s/ n°– Zona Rural, 
Município de Rio Azul - PR.

Requerimento de Licença Ambiental Simplifi cada
Rio Azul Prefeitura Municipal (CNPJ: 75.963.256/0001-01) 
torna público que irá requerer ao IAT a Licença Ambiental 
Simplifi cada (LAS) para pavimentação asfáltica de rodovia 
municipal sentido comunidade rural de Cachoeira dos Pau-
listas, a localizar-se na comunidade rural de Cachoeira dos 

Paulistas, área rural do Município de Rio Azul - PR.

Súmulas
Editais 2701

SECOM 

O novo CRAS conta com 
12 funcionários para aten-
der o território de abran-
gência

A Prefeitura de Irati 
inaugurou, na manhã desta 
quinta-feira (07), o Centro 
de Referência em Assistên-
cia Social (CRAS) Rafaela 
Letícia de Souza, localizado 
no Jardim Planalto. A obra, 
que começou em setembro 
de 2020 e foi concluída 
neste mês.

O novo CRAS conta com 
12 funcionários para aten-
der a comunidade. A secre-
tária de Assistência Social, 
Sybil Dietrich, destacou 
que o Executivo tem feito a 
diferença nas ações da as-
sistência social. “Inaugurar 
um CRAS, que é a porta de 
entrada para a nossa po-
pulação ser bem atendida 
é querer se aproximar das 
pessoas”, frisou.

Sybil também enalteceu 
a homenagem prestada à 
Rafaela, assistente social 

HOMENAGEM

CRAS Rafaela Letícia de Souza 
é inaugurado no município de Irati
O novo CRAS conta 
com 12 funcionários 
para atender 
o território de 
abrangência

que foi vítima da Covid-19, 
e sua família. “Ela, com cer-
teza, é merecedora e vai ser 
lembrada como fi lha, mãe, 
esposa, irmã e como pessoa 
incrível que era, que lutava 
e acreditava em justiça so-
cial”, comentou.

A vereadora Terezinha 
Miranda Veres, autora do 
Projeto de Lei que deno-
minou o CRAS do Jardim 
Planalto de Rafaela Letícia 
de Souza, comentou que o 
espaço irá amparar muitas 
pessoas. “A Rafaela é uma 
menina que eu conheci 
desde pequena. Estamos 

tristes demais com sua par-
tida, mas hoje acalentamos 
um pouco nossos corações, 
assim como os de toda a sua 
família, prestando esta ho-
menagem. Que este espaço 
acolha, ampare e ajude 
tantas pessoas, assim como 
a Rafaela fez em vida”, des-
tacou.

O prefeito Jorge Derbli 
ressaltou que o novo CRAS 
irá acolher pessoas dos 
bairros próximos. “É isto 
que nós precisamos fazer: a 
política tem que cuidar das 

pessoas. As obras têm que 
existir, mas o principal são 
as pessoas. A minha função 
sempre foi cuidar do povo 
de Irati”.

O prefeito também pres-
tou sua homenagem à fa-
mília de Rafaela. “Isto aqui 
é o mínimo, e eu parabe-
nizo a vereadora Tere por 
esta homenagem. Cada 
vez que vocês passarem 
aqui na frente, olhem para 
esta obra e vejam o lado 
alegre da Rafaela. Tristeza 
nunca, saudade sempre”, 
comentou.

Participaram desta so-
lenidade o presidente da 
Câmara, Helio de Mello, os 
vereadores, Vera Gabardo e 
Alcides Cezar Pinto, secre-
tários municipais, Maria 
de Lurdes Koreval, repre-
sentante dos moradores do 
bairro e usuários da Assis-
tência Social, Alessandra 
Colesel, coordenadora do 
CRAS do Jardim Planalto e 
Denis Cezar Musial, presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social.

O CRAS Rafaela Letícia de Souza está localizado no Jardim Planalto e vai atender os bairros próximos
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Confira o regulamento em 
poupancapremiadasicredi.com.br

A cada R$ 100 
poupados

Poupança
Programada

Números da 
sorte em dobro

1 número da sorte
para concorrer=

=
Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período: 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão 
sorteados até R$ 2.500.000,00 em prêmios, sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de R$ 1.000.000,00 ao final da promoção, líquidos de Imposto de Renda – IR (25%), conforme legislação em vigor. Regulamento em 
poupancapremiadasicredi.com.br.  SAC SICREDI 0800 7247220. SAC ICATU 0800 2860109 (atendimento exclusivo para informações relativas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustrativas. 

JAQUELINE LOPES E KAUANA NEITZEL

Na manhã de sexta-fei-
ra (01), o líder do governo 
na Alep, deputado Hussein 
Bakri, esteve em Rio Azul e 
fez o anúncio de R$ 6 milhões 
para o município, em várias 
áreas. Também, o Hospi-
tal São Francisco de Assis 
irá receber R$ 600 mil para 
atender as necessidades da 
instituição.

O deputado esteve na pre-
feitura em reunião com o 
prefeito Leandro Jasinski, o 
vice Jair Boni, os vereadores 
Marinho, Sebastião e Zerico, 
secretários e lideranças lo-
cais. E garantiu um caminhão 
de lixo, pá carregadeira, pavi-
mentação asfáltica, Parque 
Fundo de Vale, nova UBS em 
Rio Azul de Cima. Além disso, 
em contato feito com o secre-
tário de Educação, Renato 
Feder, o Colégio Estadual Dr. 
Chafic Cury receberá mais 
agentes educacionais a par-
tir da semana que vem para 
fazer frente à demanda de 
trabalho na escola.

Os recursos já estão ga-
rantidos para as pavimen-
tações que vão acontecer na 
localidade de Cachoeira dos 
Paulistas, na comunidade de 
Faxinal dos Paulas ,Faxinal, 
do São Pedro, também para 
a saúde do município, educa-
ção, entre outras áreas.

Bakri destaca sobre a vota-
ção do orçamento, no fi m de 
ano, e já quer colocar outros 
recursos para o hospital. Ele 
também agradeceu ao gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Júnior pelos valores liberados 
e que têm ajudado as cidades 
que o deputado atua. “Hoje, 
quem mais coloca recursos 
nos municípios é o estado, e 
cada vez trabalhando para 
dar mais agilidade”, comenta 
o parlamentar.

Jasinski agradeceu ao de-
putado pelos valores anun-
ciados, que farão melhorias 
na cidade. “Nós só temos a 
agradecer ao deputado Hus-
sein, que representa Rio Azul 
perante o governo. Ele tem 
sempre essa preocupação 
com o município, e tem nos 
ajudado muito. Sempre vem 
nos visitar em Rio Azul, ver 
o que estamos precisando, 
no que pode ajudar. É uma 
alegria muito grande pode 
contar com parceiros bons 
como Hussein”.

A Prefeitura também está 
em busca da reabertura da 
Delegacia de Polícia Civil de 
Rio Azul, e já agendou uma 
visita na próxima semana 
para tentar que isso se resol-
va. O deputado Hussein Bakri 
já se comprometeu a ajudar 

INVESTIMENTOS 

Deputado Hussein Bakri anuncia 
R$ 6 milhões para Rio Azul
Recursos serão 
para várias áreas do 
município, inclusive 
para o hospital São 
Francisco de Assis

no que for preciso para que 
aconteça essa reabertura e dê 
mais segurança e agilidade à 
população.

RECURSOS PARA O 
HOSPITAL

Com o recurso de R$ 600 
mil, será feita uma reforma 
do telhado, a troca da insta-
lação elétrica e a instalação 
de uma central de gás do hos-
pital. Além disso, o encontro 
foi para fi rmar uma parceria. 
“Quero ser o embaixador do 
hospital em Curitiba. O que 
eles precisarem, não tem 
hora, nem momento, estarei 
à disposição da secretária 
municipal, do prefeito, dos 
vereadores, mas acima de 
tudo, do hospital, para de-
volver tudo que eles fazem 
para a sociedade, que presta 
um grande serviço”, disse 
Hussein.

O vereador e diretor do 
Hospital São Francisco de 
Assis, Marinho, relembrou 
as dificuldades do auge da 
pandemia, que ocorreu em 

maio. “Chegamos a estar 
com 18 pacientes internados 
em nosso hospital e cada um 
estava com um cilindro de 
oxigênio ao lado do leito, algo 
difícil de controlar. Se tiver-
mos uma central de oxigênio 
cada leito terá as entradas e 
saídas, assim, não teremos 
mais este tipo de problema. 
Então, isso para nós é de es-
trema necessidade”, avaliou.

Marinho destacou que o 
hospital já está com reformas 
em andamento. “A intenção 
desta soma dos R$ 600 mil é 
para fazer a reforma da parte 
elétrica do hospital, que já 
tem 70 anos, e a substituição 
do telhado. Somando está 
obra vamos fi car com estru-
tura do hospital praticamen-
te inteira reformada, para 
atender a nossa população 
e toda a região”, explicou o 
vereador. Ele ainda completa: 
“nós temos a felicidade este 
ano de ter o apoio do prefeito 
Leandro, fi rmamos um con-
vênio dando condições de 

pagar em dia os funcionários, 
fornecedores. E o deputado 
Hussein Bakri, junto com a 
deputada Leandre e o San-
dro Alex, têm trazido muitos 
recursos para nós, estão sen-
sibilizados com o hospital e 
colaborando para um bom 

atendimento à população”.
Dr. José Carlos Czpek, que 

trabalha no hospital há 22 
anos, pôde apresentar al-
gumas necessidades que 
a saúde vem enfrentando. 
“Tenho uma visão de futuro 
onde devemos estar prepara-
dos para o desenvolvimento, 
que chega com o aumento 
da população. Com isso, um 
dos alertas que tivemos foi a 
Covid-19 a qual mostrou que 
os hospitais estão realmente 
precisando de investimento, 
para suportar o aumento da 
demanda”, relata.

O médico avaliou positiva-
mente a visita e a libertação 
de recursos do deputado, 
“a visita do governo é im-
portante, pois precisamos 
instalar a central de gases, 
fazer a reforma da parte elé-
trica e do telhado. Com isso 
vamos deixar um hospital 
com todas as defi ciências de 
fl uxo e atendimento sanadas, 
estaremos preparados para 
dar um atendimento mais 
efi ciente e mais rápido para 
a população”, fi naliza.

Deputado visitou Rio Azul na manhã desta sexta-feira (1º) e assegurou novos recursos para a cidade
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Vende-se uma residência de 358,00 m2 (2 pavimentos) num 
terreno de 663,52m2, com duas lajes, aquecimento a gás, portas 
e janelas em madeira maciça, telhas cerâmicas, piso cerâmica/
tacão de madeira, contendo no pavimento inferior, garagem 

para 2 carros, lavanderia, cozinha com móveis embutidos, sala de 
estar, sala de jantar, escritório, lavabo, churrasqueira ampla (com 

opção para mais duas vagas de garagem), pavimento superior 
suíte com closet e banheiro com banheira de hidromassagem, 

mais 3 quartos uma sala com lareira, um banheiro e no terceiro 
piso uma sala/escritório.

Localiza-se na Rua Lino Esculápio,1205 no Bairro Rio Bonito a 
uma quadra do Parque Aquático.

Valor R$ 1.500.000,00
- Aceita-se troca por residência em Curitiba.
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A doce Gabriela, fi lha da Bianca Andrade

Os irmãos Anahi e o caçula Talles 

A linda Luiza Sophia, fi lha de Damaris 
e Douglas Golenia

A pequena Maria Laura, fi lha da 
Taís Franciele Rodrigues 

Yago, fi lho de Tiago Neves 
e Julia Almeida

                    er criança é ser feliz e desfrutar intensamente de 
todos os instantes da vida. Feliz Dia das Crianças!!!

Especial Dia das CriançasS

Uma boneca chamada Allana Almeida

O pequeno Gabriel Mendes
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O risonho Miguel, fi lho de Mateus Camargo e 
Eloysa Delfi no 

Bebê Pietro, fi lho de Rafael Bonete e 
Lediane Santana


