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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

Cidades 12 Cidades 07 

ESTADUAL
Guto Silva 
entrega kits 
de robótica 
em Irati

CULTURA
Língua ucraniana 
passa a ser
co-ofi cial em
Prudentópolis 

DESENVOLVIMENTO
Rio Azul recebe 
projeto de 
circulação de 
sementes crioulas

Cidades 05

Irati, 22 de Outubro de 2021

SEXTA - FEIRA 

Ano 48

Nº 2705

R$ 2,00

OUTUBRO ROSA
Moradora de Irati
conta desafi os
de vencer o 
câncer de mama

Cidades 08

MOMENTO HISTÓRICO 

Irati ganha relíquia de São João Paulo II 

A noite de quinta-feira (21) fi cará 
marcada em Irati, pois aconteceu a 
chegada da relíquia de primeiro grau 
de São João Paulo II, na Igreja Matriz 
São Miguel. A cerimônia de entrega 
foi marcada pela presença do bispo 
Dom Sergio Arthur Braschi e dos 
fi éis, que comemoraram a vinda do 
objeto que é um marco histórico para 
o município.  

Cidades 15

SOCIAL
Irati lança 
Programa 
Cidade Amiga 
do Idoso

Cidades 09
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 JORNAL ASSOCIADO  
Associação dos Jornais e Revistas do Interior do Paraná

FOLHA
Fundada em  

21 de abril de 1973

Ame-se, Cuide-se! 
Estas frases estão estampadas em quase 

todos os lugares neste mês de outubro, para 
marcar a campanha do Outubro Rosa, que 
tem como objetivo a divulgação de informa-
ções sobre o câncer de mama e fortalecer 
as recomendações do Ministério da Saúde 
para prevenção, diagnóstico precoce e ras-
treamento da doença.

Postos de saúde com horários diferen-
ciados, decoração voltada para o rosa com 
vários destaques para a mulher, além disso, 
vários locais da cidade são iluminados em 
tom de rosa para deixar evidente a cam-
panha. Tudo isso pode ser visto em Irati e 
região e tem uma finalidade, que a mulher 
cuide-se. 

O Outubro Rosa foi criado no início da 
década de 1990, pela Fundação Susan G. 
Komen for the Cure. A data é celebrada anu-
almente, com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscientização 
sobre a doença; proporcionar maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de tratamento 
e contribuir para a redução da mortalidade. 
O INCA — que participa do movimento des-
de 2010 — promove eventos técnicos, de-
bates e apresentações sobre o tema, assim 
como produz materiais e outros recursos 
educativos para disseminar informações 
sobre fatores protetores e detecção precoce 
do câncer de mama.

É por isso que todas as cidades promo-
vem ações para que as mulheres possam 
procurar os atendimentos com mais faci-
lidade e, caso tenham algum problema, dê 
tempo de ser encaminhado para médico e 
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Dubai: Invejosos torcem 
contra o Paraná 

 
 O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a se apre-
sentar na Expo Dubai, o maior encontro de negócios do mun-
do, que começou em outubro e vai até março do ano que vem. 
Estavam lá semana passada 190 países. China, Rússia, Índia. 
Estados Unidos  pertinho do Irã; Israel a menos de 100 passos 
da Palestina. Arábia Saudita falando em Turismo e empode-
ramento feminino. Potências loucas para não perder um pal-
mo na movimentação de containeres que faz o planeta girar. 
 O Brasil não inovou muito em seu pavilhão, ven-
dendo um conceito anos 70 de praia e selva. O Peru foi mais 
elegante em apresentar a Amazônia. Chile, Colômbia até 
mesmo a Venezuela correndo atrás de novos mercados. 
 Nas próximas semanas, São Paulo vai com 
garras afiadas. Depois Mato Grosso, Minas Gerais, To-
cantins, Santa Catarina e Rio Grande Do Sul. Aliás, o 
governo gaúcho estava também semana passada na 
Espanha, correndo atrás de progresso para o estado. 
MAS, POR QUE TODOS PODEM E NÓS NÃO? 
 Enquanto Governo, instituições e empresá-
rios do Paraná estavam lá remando pro mesmo lado, 
numa cidade simbólica onde um canal conectou du-
rante centenas de anos o Mundo Persa ao Mundo Ára-
be, aqui os invejosos começaram as críticas míopes.  
 O Paraná não pode mais se submeter ao “terraplanis-
mo” eleitoral nem ao negacionismo da estratégia global de blo-
cos no jogo pesado do comércio externo. Chega dessa falácia. 
 O governador Ratinho Jr e o presidente Car-
los Valter, da FIEP, estão de parabéns por abrir um 
escritório de negócios em Dubai. Tem que abrir um 
na China, outro na Índia. Nos Estados Unidos.  
Quem conhece as reais potencialidades do nosso Es-
tado não pode ser contra a excelente janela de oportu-
nidades que o Governo do Estado, Invest Paraná, FIEP, 
Ocepar, Sebrae e Faciap abriram nos países árabes. 
 O mundo está comprador! O Porto de Dubai, por exem-
plo, é sozinho maior que todo o sistema portuário brasileiro. 
Ouçamos mais o secretário Norberto Ortigara, tal-
vez a pessoa com maior visão estratégica do poten-
cial do agronegócio paranaense. Observemos a evo-
lução exponencial das cooperativas Agrária, Frisia, 
Cocamar, C Vale, Coamo, LAR, para citar algumas. 
 O Ecossistema de Inovação de Curitiba, o Vale 
do Pinhão, acaba de ser premiado internacionalmen-
te. Ponta Grossa está bombando. Maringá tem tudo pra 
ocupar o lugar de Campinas no mercado de carga aérea 
e, junto com Campo Mourão, Cianorte, Umuarama e 
Paranavaí, consolidar o Noroeste como bloco regional. 
G u a r a p u a v a  s a i  n a  f r e n t e  c o m  o  p r i m e i -
ro bairro inteligente do Brasil, a Cidade dos Lagos! 
Nosso sistema portuário vai dobrar. Antonina, Paranaguá 
e Pontal vão ter outro perfil econômico rapidinho. Vamos 
trabalhar para aumentar o valor adicionado da nossa 
produção. Ainda tem muito a ser exportado. Proteína 
animal, commodities, bens de consumo. Cascavel-Toledo 
num círculo virtuoso produtivo. Londrina retomando a 
geração de empregos em Tecnologia. Foz em 2023 terá um 
voo para os Emirados Árabes. O Turismo será responsá-
vel pelo incremento imediato à arrecadação das cidades. 
Chega de discurso pequeno, de síndrome vira-lata. O Paraná 
pode e irá além. Daqui a cinco anos voltamos a conversar.

 
 MARCELO CATTANI, EMPRESÁRIO DA ÁREA DE MARKETING E INOVAÇÃO, FOI SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA COMUNICAÇÃO.

começar um tratamento. O início dos cuida-
dos faz toda a diferença para o tratamento, 
por isso é feito anualmente, como forma de 
prevenção. 

O preventivo deve ser feito a partir dos 25 
anos, e é avaliado caso a caso. Para as pacien-
tes que começaram a via sexual muito cedo 
há a orientação de procurar o ginecologista 
para uma avaliação clínica, e, posteriormente, 
avaliar a necessidade de um exame mais mi-
nucioso. Já a mamografia deve ser feita todos 
os anos a partir dos 50 anos até os 70, aquelas 
pessoas que já tem histórico na família têm 
orientação de procurar e fazer os exames 
antes, normalmente aos 40 anos. 

É raro ter câncer antes dos 40 anos, mas 
existe uma pequena porcentagem. Como foi 
o caso da Sueli Fracaro, que aos 35 anos des-
cobriu o câncer, fez todo o tratamento e hoje, 
11 anos após a cirurgia, está quase curada da 
doença, precisando apenas ir ao médico a 
cada seis meses. Essa doença precisa de acom-
panhamento, mas é possível ter qualidade de 
vida com o tratamento. 

Para o ano de 2021 foram estimados 
66.280 casos novos, o que representa uma 
taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 
100 mil mulheres As taxas brutas de incidên-
cia e o número de novos casos estimados são 
importantes para estimar a magnitude da 
doença no território e programar ações locais.

A Campanha do Outubro Rosa está quase 
no fim, mas ainda dá tempo de você, mulher, 
procurar atendimento e saber se está tudo 
certo. Aderir à campanha é necessário. O 
autoexame pode salvar vidas. 
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"5º" 
Irati foi uma das cin-

co cidades do Paraná 
contemplada num cha-
mamento público para 
investimento em Ilumi-
nação Pública.

Guto quer o Senado 
O chefe da Casa Civil do governo Ratinho Junior, deputa-

do estadual Guto Silva (PSD), afirmou, a este colunista, que 
se prepara para a disputa da vaga do senado nas próximas 
eleições. Guto representou o governo em evento de entrega 
de Kits de Robótica e articula apoio junto aos deputados 
estaduais. Esse plano se cogita a tempo nos bastidores do 
palácio, mas agora começa sair de forma oficiosa. Guto 
tem sangue novo e renovaria os senadores do Paraná em 
Brasília, com a cara do governador Ratinho Junior. 
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Rossoni não será 
candidato

O Deputado Federal Val-
dir Rossoni (PSDB) anun-
ciou na segunda (18), via 
redes sociais, que não será 
mais candidato. Na posta-
gem, ele diz que não será 
candidato nem a federal e 
nem a estadual. Nos bas-
tidores, ele disse que não 
dará nenhuma entrevista 
por enquanto. Pelo cami-
nhar da carruagem ele vai 
apoiar e trabalhara pela 
eleição do ex-governador 
Beto Richa a Câmara Fede-
ral. Menos um candidato 
para disputar os votos da 
região. 

Um Senador 
Iratiense?

Ventilou-se por brinca-
deira ou como um lampejo 
de realidade a possibilidade 
de Irati ter um candidato ao 
Senado. O prefeito Derbli 
brincou que muito se per-
gunta sobre uma possível 
candidatura. “Ir ao Senado 
seria a única candidatura 
que não interferiria no 
trabalho de nenhum depu-
tado federal, nem estadual 
e nem governador Ratinho 
o qual eu apoiarei. Ainda, 
traria mais um palanque 
pra todos”. Derbli comen-
tou em tom de brincadeiras 
entre amigos, mas onde há 
fumaça, há fogo, ou poderá 
ter!!!

Em Dubai 

O vice-prefeito de São Mateus do Sul, Adão Staniszewski, 
e um grupo de empresários do setor ligados a erva-mate, 
acompanharam o governador do Paraná, Ratinho Junior, 
na recente viagem a exposição realizada em Dubai. Junto 
do governador puderam expor o produto chave da região 
a erva-mate, reconhecida internacionalmente e base para 
várias outras indústrias de transformação. Aproveitaram 
a oportunidade para vender o peixe. 

Capital do Idoso
Através de vários inves-

timentos tanto do Gover-
no Ratinho Junior quanto 
do governo Federal e por 
provocações do próprio 
município, Irati vem se 
destacando no Estado como 
a cidade que mais pensa 
no Idoso. Isso conta com a 
sensibilidade do Prefeito 
Jorge Derbli, e claro que não 
podemos deixar de falar da 
deputada Leandre, grande 
articuladora de tudo isso. 
São Investimentos como 
Condomínio do Idoso, com-
plexo Cidade do Idoso e 
agora terá o lançamento da 
Década do Envelhecimento 
Saudável e do Programa 
Cidade Amiga do Idoso de 
Irati.

Década do 
Idoso

Seguindo esta linha, 
acontece em Irati, na próxi-
ma segunda, o lançamento 
do programa “Cidade Ami-
ga do Idoso de Irati e da 
Década do Envelhecimento 
Saudável”.  O evento marca 
mais uma vez a concretiza-
ção da cidade de Irati como 
uma referência no cuida-
do com o Idoso. O evento 
contará com a presença do 
secretário nacional de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa, Antônio 
Fernandes Toninho Costa, e 
também a participação por 
vídeo da Ministra Damaris. 
Irati é 14ª cidade que rece-
be o programa no Brasil. O 
evento será na Associação 
dos servidores municipais 
na segunda, às 13h30.
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Investimentos
O Prefeito Osnei Sta-

dler comemorou esta se-
mana mais dois recursos 
importantes. Um destina-
do pelo deputado Artagão 
Junior para a saúde, atra-
vés da SESA, na ordem de 
R$ 310 mil para ultrassom 
e UBS. O Outro é para pa-
vimentação por parte do 
deputado Federal Pedro 
Lupion para pavimenta-
ção de 2.5km na comuni-
dade de Nova Galicia. 

Acelerando
A prefeita Cleonice Schuck esteve esta semana em Curi-

tiba, junto do secretário Sandro Alex e do deputado estadual 
Alexandre Curi, tratando da tramitação de vários projetos 
junto do Governo do Estado. Um dos projetos que Cleonice 
está empenhada é a pavimentação da Br 277 a comunidade do 
Assungui, que, possivelmente, será iniciada em 2022. Ainda, 
a prefeita, que é presidente do CIS - AMCESPAR, tratou de 
assuntos da entidade. 
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Ampliação do Hospital 
O secretário Beto Preto deu andamento na segunda-

-feira (18) ao recurso para ampliação do Hospital de 
Teixeira Soares.Serão R$2.3 milhões aplicados em duas 
etapas. A primeira etapa a ampliação e a segunda obras 
complementares. Na reunião, estiveram a vice Juliana, e 
o secretário Amauri, além do diretor do hospital Rodrigo 
e Patrícia Almeida.

Mudanças a vista
Fonte ligada aos bastidores da “Blue House” contam 

que o secretariado do Alcaide Jorge Derbli passará por uma 
repaginação. Talvez pouco em nomes, mas em divisão dos 
trabalhos. Cogitou-se que, possivelmente, será criado uma 
Secretaria para trabalhar com a habitação. Isso devido aos 
programas que o prefeito pretende instalar no município, 
como a construção de 100 casa para baixa renda. Outra pasta 
que pode sofrer alteração é a da Indústria e Comércio que 
perderia o Turismo, que seria incorporado a Cultura que 
também, por sua vez, pode mudar de titular. O que corre 
nos bastidores é que Van Der Neut ficaria até a finalização 
da obra da Casa da Cultura, quase concluída. 

Alagamento
O deputado Nelson Justus está representado Irati pe-

rante o Governo do Paraná no que diz respeito a terceira 
etapa da construção do Canal Hídrico. Em visita à Folha na 
última sexta-feira, ele afirmou que já tem o sinal positivo 
do secretário Marcio Nunes para um investimento de R$ 
3 a R$ 5 milhões para implantar um trecho do Arroio dos 
Pereiras, sentido bairro. Agora, aguarda-se os projetos para 
acelerar o processo. “Esse é um problema que não pode 
esperar por mais um alagamento”, disse Nelson. 

"Mandato político, 
automóvel e 
armas matam 
muita gente. Basta 
estarem em mãos 
erradas".
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Wladislau Wasilewski - um 
grande empreendedor de Irati
Conhecido por 
"Vadeco", foi um 
grande entusiasta, 
um pioneiro na 
agropecuária de 
Irati e região

LUÍS DUÍLIO FILLUS 

Foi em 1911 que KAZIMIR 
ANDREJEW WASILEWSKI, 
avô de Wladislau (Vadeco) 
Wasilewski, patriota que lu-
tou na guerra da Criméia 
contra os turcos, durante 
o governo de Alexandre II 
Czar da Rússia, recebeu uma 
notifi cação do governo russo 
de 100 rublos. Por não ter 
mandado os netos à escola 
russa e ministrado a eles, às 
escondidas, aulas de religião 
em língua polonesa, o que era 
proibido. Este valor era muito 
alto pelas posses que tinha 
de um agricultor doente em 
consequência das privações e 
sofrimentos sofridos durante 
a guerra. Foi quando recebeu 
a carta de seu fi lho Teóphilo, 
informando sobre a fertili-
dade das terras da região de 
Irati, no Paraná, sul do Brasil. 

Prepararam os papéis e 
documentos, no máximo 
sigilo e suborno de funcio-
nários públicos. Arrumaram 
baús, malas e bagagem rapi-
damente, e ao anoitecer de 
4 de novembro de 1911, com 
lágrimas nos olhos, deixaram 
a aldeia de Plonka, distrito de 
Rudnik. Viajaram de carroça 
115 quilômetros até Bilgoraj, 
fronteira da Áustria. Passa-
ram sem problemas, com os 
“documentos em ordem”. 
Em Rzeszow embarcaram no 
trem da linha Lwow- Krakow.  
Krakow, ou Cracrovia, esta-
va sob o domínio austríaco. 
Foram então para Bremen, 
porto da Alemanha, no mar 
do norte, para embarcarem 
para o Brasil.  De sua aldeia 
Plonka até Bremen levaram 
seis dias de viagem. 

A família Wasilewski, ao 
sair da Polônia, deixou para 
trás, sem vender, as pro-
priedades e bens, para não 
despertar a vigilância das 
autoridades russas. O dinhei-
ro das despesas da viagem 
foi guardado durante anos, 
em dólares americanos pelo 
fi lho Nicolau, e outra parte 
em rublos pelo restante da 
família. Pagaram seis ru-
blos na passagem de trem 
por pessoas. Esperaram oito 
dias pelo navio, acomodados 
em hospedaria em Bremen.  
Compraram passagem de 
navio na terceira classe, com 
direito a cabine de quatro 
beliches por 45 rublos por 
pessoa. Embarcaram:  

Kazimir Andrejew  Wa-
silewski, avô com 66 anos; 
Maria Zabloska Wasilewski, 
avó com 63 anos e seus fi-
lhos; Francisco com 32 anos 
e Nicolau Wasilewski, pai 
do futuro Wladislau, com 36 

anos; Anastácia Wasilewski, 
mãe com 33 anos; e os fi lhos 
João, com 13 anos, Maria com 
7 anos e Francisca com 3 anos. 

O navio alemão, Erlan-
gem, da companhia Nord-
denfl djen Loyd Bremen, com 
quase 3000 pessoas, deixou o   
Porto de Bremenhaven dia 18 
de novembro de 1911, atracou 
durante três dias em Artuér-
pia, na Bélgica, para reabas-
tecer.  Lá, Nicolau comprou 
duas espingardas belgas de 
cano duplo, munição, semen-
tes de hortaliças e algumas 
roupas. Pararam também 
em La Coruña, Espanha, Lis-
boa, Portugal. Foram 20 dias 
navegando até Rio de Janeiro, 
Brasil.  A viagem foi difícil, 
ventos e tormentas balança-
vam o navio, onde crianças e 
velhos, choravam e gritavam 
de medo. A falta de ventilação 
sufocava. O cardápio era pão 
com café pela manhã.  No al-
moço era servido batata cozi-
da, repolho, peixe ou carne. E 
no jantar pão com chá. A sede 
era intolerável, mas a água 
era salobra acondicionada em 
barris de madeira com gosto 
horrível.  

 Na chegada ao Rio de 
Janeiro, em 20 de dezembro 
de 1911, ficaram em qua-
rentena por seis dias na Ilha 
das Flores. Feita triagem, 
embarcaram no Loyd Brasi-
leiro até Santos, dois dias, e 
depois de trem até Curitiba. 
Em Curitiba fi caram três dias 
descansando alojados em 
barracões para emigrantes.  
Estavam destinados a se fi xar 
pelo governo brasileiro em 
Cruz Machado, mas devido a 
epidemia de tifo e disenteria, 
optaram por assentar-se na 
vila de Irati, onde o terceiro 
filho de Kazimir, Teophilo, 
já morava com sua família.  
Chegaram a Irati em 31 de 
dezembro de 1911. Foram 57 
dias de viagem. 

Teophilo, terceiro filho 
de Kazimir, morava na serra 
dos Nogueiras, onde hoje é 
o “Clube da Serra”. Com sua 
primeira mulher Stanisla-
wa, teve Kazemira e Bogdan, 

depois da morte desta, casou 
com Catarina e teve três fi -
lhas: Bronislava, Genoveva e 
Alexandra. 

 Kazimir, o avô, comprou 
alguns alqueires de terras em 
Cochinhos, Irati, onde não 
tinha plano de colonização 
ofi cial, e a família adaptou-se 
a situação existente. As terras 
eram baratas e férteis, com 
pinhal e erva mate. Trocou 
com um caboclo, um lote de 
terra na encosta do “morro 
da Santa”, próximo a cidade, 
por uma espingarda belga. Lá 
construiu a casa de madeira 
lascada de pinheiro, perto do 
armazém da Estrada de Ferro, 
onde havia outras casas, casas 
de comércio, bodegas, açou-
gues, panifi cadora e correio. 
Era grande o movimento nas 
ruas. 

O avô Kazimir e a avó Ma-
ria mudaram-se para a chá-
cara em Cochinhos. E na casa 
da cidade moravam Nicolau, 
sua esposa Anastacia, e seus 
fi lhos: João, Maria e Francisca. 
Nasceram depois Wladislau, 
nosso avô, Joana, Helena e 
Henrique. 

Kasemir, junto com os 
filhos Francisco e Nicolau, 
comprarem a padaria do Do-
mingos Sebastião, patrão de 
João, fi lho do Nicolau, onde 
já trabalhava por dois anos. 
Anexo à padaria, instalaram 
um botequim. O negócio deu 
certo e prosperou. 

Francisco voltou à Polônia 
para lutar na Primeira Guerra 
Mundial, e deixou sua parte 
da padaria e suas economias 
para que Nicolau cuidasse dos 
pais até a morte. 

Nicolau Wasilewski não 
era um homem rico, era igual 
aos outros emigrantes que 
aqui chegaram em busca de 
terra, igualdade de direitos 
e paz para trabalhar. No pós-
guerra, em 1922, ele voltou 
à Polônia, já independente, 
para vender os bens e proprie-
dades da família. O país esta-
va falido e nada tinha preço. O 
pequeno valor apurado com a 
venda, mal cobria a passagem 
de volta ao Brasil. Precisou 

pedir ao seu fi lho João, para 
mandar-lhe mais dinheiro 
para o retorno. 

 Wladislau Wasilewski 
nasceu em 24 de agosto de 
1912, em Irati, seu registro 
de nascimento só foi feito 
em 1913. O cartório era em 
Imbituva. Era fi lho de Nico-
lau e Anastácia Wasilewski.  
Wladislau e o primo Bogdan 
entregavam pães, da padaria 
da família. Que posterior-
mente fi cou para o João. 

 Na infância e juventude, 
ele e dois amigos eram co-
nhecidos como os trêsVadeco:  
Vadeco (Vadinho) Grichinski, 
Vadeco Basílio e Vadeco Wasi-
lewski.  Coincidência ou não, 
todos casaram com moças de 
nome Emília.  

Desde cedo, Vadeco, além 
de entregar pães, comprava e 
vendia cavalos, e os domava. 
Adorava a chácara em Cochi-
nhos, onde foi tomando gosto 
pela leiteria. 

Casou com Emilia Bo-
gusgevski, fi lha de Conrado 
e Felícia Bogusgevski. Foi 
morar em Cochinhos, onde 
nasceram Alda e Matilde. 
Quando Alda tinha cinco 
anos e Matilde três. Wladislau 
comprou terras do Sr. Padilha 
e vieram morar em Nha-
pindazal. Depois nasceram: 
Casemiro, José Vitor, Clarice 
(morreu com 11 dias - menin-
gite) e Luiz. Continuou como 
domador de cavalos, compra 
e venda, criação de porcos, 
açougue/matadouro, pro-
duzindo carnes e linguiças e 

leiteria. Tempos felizes, em 
que no domingo as famílias 
se reuniam para o almoço na 
casa de Wladislau e Emilia, 
entre elas, famílias Fornazari, 
Grichinski, Sekula, Sabat, etc. 

Junto com o sobrinho Julio 
Wasilewski, fi lho de João Wa-
silewski e Madalena Burko, e 
outros fundaram a LATISUL, 
cooperativa de leite. Foi o 
primeiro comprador de va-
cas holandesas da família 
Dijkstra de Carambeí. Sempre 
viajava para lá a fi m de se atu-
alizar no manejo e qualidade 
de leiterias. Participava de 
exposições de gado no parque 
Ney Braga, em Curitiba. Um 
pioneiro, tudo tinha que estar 
cuidadosamente limpo. No 
capricho desde estrebarias, 
quintal, casas e paióis. Ajudou 
os fi lhos como pode. 

Emília morreu em 4 de 
outubro de 1981, fi cou muito 
abalado. 

 Wladislau, popular Vade-
co Wasilewski, viúvo, então 
começou com criação de 
carneiros, juntos com seus 
companheiros de exposições: 
Leondi Zarpelon e Romeu 
Zanlorenzi.

 Dedicava-se à fruticul-
tura. E cada vez que um so-
brinho Grichinski, ou netos 
viajavam ao exterior, tinham 
que traze-lhe como presen-
te: sementes de hortaliças, 
frutas e verduras.  Gostava 
de dançar, rir da vida, viajou 
bastante, viveu... faleceu em 
16 de dezembro de 2006, aos 
93 anos. 
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Retrato de época com a esposa, Emília Bogusgevski

Vadeco e fi lhos: e/d:  Alda, Matilde, Casemiro (Zuto), José Vitor (Zeca) e Luiz Alberto
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O Governo do Estado constrói um Paraná ainda mais moderno e inovador, com 495 obras 
na área da Saúde pelos municípios. São construções, reformas e ampliações em hemobancos, 
unidades de saúde e muito mais, além da abertura de três hospitais próprios e mais de 2.000 
leitos de UTI exclusivos para tratamento da COVID-19. 
O Governo do Estado faz a economia girar com inovação, agilidade e trabalho. 
Um governo próximo de todos os paranaenses.

parana.pr.gov.br

MAIS DE R$ 434,9 MILHÕES 
INVESTIDOS EM OBRAS 
SÓ NA ÁREA DA SAÚDE.
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JAQUELINE LOPES

Rio Azul participa do proje-
to de Conservação e Multipli-
cação da Agrobiodiversidade 
(PECMAP), que visa à circu-
lação das sementes criou-
las.  Através da Secretaria de 
Agricultura e da Cooperativa 
Mista de Diversificação da 
Agricultura Familiar de Rio 
Azul (COMDAF), que é parceira 
da Rede Sementes da Agroe-
cologia (RESA) e da Agricultu-
ra Familiar e Agro¬ecologia 
(AS-PTA).

O projeto é divido em três 
etapas. A primeira começou 
em setembro deste ano, em 
que foram doadas diversas 
variedades de milho crioulo. 
Todas passaram pelo teste 
de transgenia para garantir 
a pureza das sementes. Além 
disso, foi ofertado batata in-
glesa, adubação verde, ramas 
de mandioca mudas de batata 
salsa. 

Nesta primeira etapa do 
projeto, cerca de 100 famílias 
agricultoras de Rio Azul serão 
beneficiadas. Ao todo, serão 

AGROBIODIVERSIDADE 

Rio Azul participa de projeto sobre 
circulação de sementes e mudas crioulas
Cerca de 100 
famílias agricultoras 
do município serão 
beneficiadas na 
primeira etapa

distribuídos 600 quilos de se-
mentes, que vieram de várias 
cidades do Paraná. Como den-
tro do programa existe esta 
troca, através da COMDAF, 
serão enviados 1.700 quilos 
de sementes para outros mu-
nicípios. 

A idéia é contribuir para a 
proteção da agrobiodiversida-
de e valorização econômica da 
produção de sementes desti-
nadas à produção de alimen-
tos saudáveis, fortalecendo a 

agricultura familiar. “É um 
projeto que visa a conservação, 
multiplicação e disseminação 
de sementes orgânicas, que os 
nossos avós tinham, que ser-
vem para a existência do ser 
humano e hoje são sementes 
eu não sofreram a intervenção 
genética feita em laboratório. 
Isso é muito positivo, porque 
se a gente analisar são poucas 
pessoas que ainda conservam 
essas sementes”, comenta o 
secretário de Agricultura de 

Rio Azul, Airton Moretto. 
Para a responsável pelo 

projeto no município e chefe 
de produção vegetal, Letícia 
Ferraz de Lima, este projeto vai 
manter a biodiversidade, visto 
que com o tempo está cada vez 
mais difícil manter a pureza 
das sementes crioulas. “O 
projeto de conservação e mul-
tiplicação vem de encontro a 
essa necessidade, mantendo 
a biodiversidade e propor-
cionando uma alimentação 

mais saudável a população. 
Além disso, é um projeto que 
estimula a solidariedade e o 
fortalecimento dos grupos 
de agricultores, cooperativas 
e associações da região, am-
pliando a rede de sementes 
do estado e retornando varie-
dades perdidas para as comu-
nidades rurais”, disse. 

O projeto surgiu da neces-
sidade de garantir a circulação 
das sementes e mudas criou-
las, que ficaram comprometi-
das com a pandemia causada 
pela Covid-19. Antes, o fluxo 
das sementes acontecia nas 
dezenas de feiras e festas que 
eram realizadas em todo o es-
tado do Paraná pela ReSA, mas 
como a realização traz riscos 
à saúde das famílias partici-
pantes. Pensando na saúde de 
todos a ReSA cancelou esses 
eventos por tempo indetermi-
nado, e para dar continuidade 
ao processo de distribuição 
de sementes crioulas criou o 
PACMAP. 
PROJETO NO PARANÁ  

Para o Paraná, foram desti-
nados, pelo MTP-PR, R$ 565 mil 
para o projeto e resultaram 
em 32.306,5 quilos de semen-
tes de grãos (milho, feijão e 
arroz); 27.075 mudas de oito 
variedades de mandioca 50 
mil mudas de batata salsa. Em 
todo o Paraná, cinco mil famí-
lias serão beneficiadas com o 
projeto, em 70 municípios.

Recebimento das embalagens das sementes crioulas destinadas as famílias agricultoras, em Rio Azul 
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

A laringomalácia (LM) 
é a anomalia congênita 
da laringe mais comum, 
atingindo cerca de 65 a 
75% da população pediá-
trica e corresponde a cer-
ca de 60 a 70% dos casos 
de estridor em crianças 
menores de um ano de 
idade. Comumente, tem 
curso benigno e resolução 
espontânea dos sintomas.

O achado físico carac-
terístico é o estridor ins-
piratório (respiração rui-
dosa decorrente do tur-
bilhonamento de ar em 
uma via aérea estreitada), 
causado pelo colapso das 
estruturas supraglóticas 
durante a inspiração.

Sua etiologia ainda é 
incerta. Porém, existem 
múltiplas teorias que ten-
tam explica – lá. A mais 
aceita explicá-la atual-
mente é a de imaturidade 
n e u r o m u s c u l a r  ( h i p o -
t o n i a  n e u r o m u s c u l a r ) 
com alteração do tônus 
laríngeo.

O principal sintoma é o 
estridor inspiratório, que 
pode piorar com choro e 
agitação ou na posição 
supina e melhora quando 
a criança fica em repouso 
ou faz uma hiperextensão 
cervical. Pode haver ou-
tros sintomas associados, 
como engasgos, cansaço 
ao mamar e dificuldade 
de ganho de peso. Crian-
ças com comorbidades 
tendem a apresentar qua-
dros mais graves de LM.

Além disso, a intensi-

LARINGE

Laringomalácia: você sabe o que é?
A intensidade 
dos sintomas nas 
crianças pode variar 
com o grau da 
obstrução

dade dos sintomas pode 
variar com o grau da obs-
trução. Nos casos leves 
(40% dos casos) a voz e 
o choro são normais, e a 
criança apresenta o estri-
dor inspiratório, sem ou-
tros sintomas associados. 
Nos moderados, podem 
apresentar também tosse, 
engasgos, regurgitação e 
dificuldade de alimenta-
ção. As formas graves (10 
a 20% dos casos),  pode 
ter presença de apneia, 
cianose, dificuldade de 
ganho ponderal, hiper-
tensão pulmonar e até cor 
pulmonale.

Os sinomas geralmente 
aparecem entre a primei-
ra e a segunda semana de 
vida, pioram entre 4 e 8 
meses, melhoram entre 
8 e 12 meses e resolvem 
entre 12 e 24 meses.  É 
importante destacar que 
crianças com comorbida-
des tendem a apresentar 
quadros mais graves.

O diagnóstico é reali-
zado por meio da nasofi-
brolaringoscopia flexível 
e pode ser realizado no 
consultório.

 E OS ACHADOS 
MAIS COMUNS SÃO:

1. Prolapso anterior 
da mucosa das cartilagens 
aritenóides (57%);

2. Pregas ariepiglóti-
cas curtas que prendem a 
epiglote posteriormente 
(15%);

3. Colapso posterior 
da epiglote (12%);

4. Combinação des-
ses achados.

Um exame sob anes-
tesia pode ser necessário 
quando o exame em con-
sultório não é suficiente 
para firmar o diagnós-
tico de laringomalácia 
ou quando, mesmo com 
laringomalácia diagnos-
ticada na fibronasolarin-
goscopia, se faz necessá-
rio avaliar outros pontos 
da via aérea para excluir 

lesões sincrônicas.
No caso dos pacientes 

que se apresentam ini-
cialmente já com sinto-
mas intensos, fica claro 
que a intervenção deve 
ser imediata ou o paciente 
deve ser seguido muito 
c u i d a d o s a m ente.A co-
morbidade mais comu-
mente associada a larin-
gom alácia  é  o  ref luxo 
gastroesofágico e o reflu-
xo laringofaringeo (RGE/

RLF). A associação entre 
refluxo e laringomalácia 
é bem estabelecida, com 
incidência de 65% a 100%.

O tratamento vai de-
pender diretamente da 
intensidade dos sinto-
mas e das comorbidades 
existentes.Para pacientes 
com laringomalácia leve 
e sem fatores de risco de 
pior prognóstico somente 
observação clínica parece 
ser adequada.Em pacien-
tes com laringomalácia 
moderada, deve-se iniciar 
o tratamento medicamen-
toso para RGE/RLF, em 
geral com inibidores da 
bomba de prótons ou rani-
tidina.Nos casos de larin-
gomalácia grave, além do 
tratamento para refluxo, 
está indicado uma ava-
lição de deglutição. Pro-
vavelmente a abordagem 
cirúrgica também seja 
necessária.

A cirurgia para cor-
reção de laringomalácia 
é chamada de supraglo-
toplastia  e  se  refere à 
manipulação dos tecidos 
supraglóticos para ali-
viar a obstrução anatô-
mica. Essa cirurgia está 
i n d i c a d a  n o s  q u a d r o s 
de laringomalácia gra-
ve,  quando o  paciente 
apresenta dificuldade de 
alimentação com déficit 
de crescimento, disfun-
ção respiratória no sono 
e apneias, episódios de 
dessaturação associados 
e cianose.

A Laringomalácia é uma anomalia congênita que atinge cerca de 65 a 75% de crianças 
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REDAÇÃO E ASSESSORIA

Na segunda-feira (18), 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer de Teixeira Soares ini-
ciou dois projetos sociais 
destinados à população, o 
Projeto Escolinha de Futsal 
Feminino e o Projeto de Dan-
ça. Ambos vem com o objetivo 
de aumentar as práticas de 
atividade física no município 
e desenvolver as modalidades 
de dança e futsal.

As ações da Escolinha de 
Futsal Feminino são realiza-
das no Ginásio de Esportes 
Romeu Neves. O projeto aten-
de meninas de oito a 17 anos 
em contraturno escolar, nas 
segundas e quintas-feiras 

SAÚDE

Secretaria de Esporte e Lazer inicia projetos 
de dança e futsal em Teixeira Soares
Os projetos têm 
como propósito 
a melhoria na 
qualidade de vida 
da população

(8h30 às 11h, e tarde 13h30 
às 16h), e meninas maiores 
de 18 anos com treinamento 
para representar o município 
em competições regionais e 
estaduais, toda quarta-feira, 
das 20h30 às 22h.

Com aulas duas vezes por 
semana, o Projeto de Dança 
tem como sede o Centro de 

KAUANA NEITZEL COM ASSESSORIA 

O prefeito Osnei Sta-
dler recebeu, na quarta-
-feira (20), os represen-
tantes da comunidade 
ucraniana para o ato sim-
bólico de formalização da 
co-oficialização da língua. 
A lei, de autoria do Vere-
ador Maurício Bosak, tem 
como objetivo estabelecer 
o idioma como oficial , 
assim como a língua por-
tuguesa, dentro do terri-
tório do município.

O status de língua ofi-
cial permitirá ao muni-
cípio a elaboração e de-
senvolvimento de ações 
oficiais em ucraniano, 
bem como, promover a 
valorização da herança 
linguística como forma 
de salvaguardar o patri-
mônio imaterial  desse 
p ovo .  A  L e i  M u n i c i p a l 
2479/2021 tem como obje-
tivo reconhecer a impor-

VALORIZAÇÃO

Prudentópolis é a primeira cidade do Brasil 
a ter o ucraniano como língua co-ofi cial
O status de língua 
ofi cial permitirá o 
desenvolvimento de 
diversas atividades

Eventos Miguel Belinoski, no 
horário das 19h, nas segundas 
e quartas-feiras e está aberto 
para a população em geral. 
O projeto também atende 
a população de Guaraúna, 
com aula toda terça-feira e 
quinta-feira, às 19h, no Clube 
do Valinhos.

O prefeito Lula Thomaz 

destacou que “essa ação inte-
gra as pessoas através de saú-
de, já que esporte é sempre 
saúde. Além de trazer entre-
tenimento à população, tanto 
para a cidade quanto para o 
interior. Essa é uma proposta 
de governo, uma platafor-
ma de campanha, que está 
sendo cumprida. Agradeço 

aos secretários envolvidos e 
também a vice-prefeita Julia-
ne que vem lutando para que 
Teixeira Soares se desenvolva 
cada vez mais. Vamos para 
frente que é para frente que 
se anda”.

De acordo com o Secre-
tário Municipal de Esporte 
e Lazer, Alyson Platini de 
Souza, os exercícios trazem 
benefícios para a saúde já 
que melhoram a qualidade 
de vida. “A atividade física é 
programada como benefícios 
a saúde e a mente e ainda 
trabalha a socialização e a 
disciplina”, aponta. 

A responsável pelos pro-
jetos é a educadora física, 
Andreia Dutra. Segundo ela, 
“ambos os projetos têm o 
intuído de desenvolver as-
pectos sociais e também na 
parte física, cognitiva, afeti-
va e motora do ser humano, 
possibilitando um envelhe-
cimento melhor e uma vida 
mais saudável”.

tância do povo ucraniano 
na formação do municí-
pio, valorizando a cultura 
e as raízes presentes até 
nos dias de hoje.

De acordo com o pre-
feito Osnei Stadler, o ob-
jetivo é enriquecer ainda 
mais essa cultura. “O mu-
nicípio tem uma tradição 
ucraniana muito forte, 
boa parte são eles os res-
ponsáveis pela construção 
da cidade desde a vinda 
dos primeiros ucrania-
nos para a região. Com 
essa nova lei municipal, 
reforçaremos a nossa his-
tória,  a  nossa cultura, 
esse grande patrimônio 
imaterial”, enfatiza.

Após aprovação na Câ-
mara Municipal ,  a  no-
tícia  teve uma grande 
repercussão nacional e 
internacional.“Iremos re-
forçar a educação basea-
da dentro da língua ucra-
niana. O turismo também 
fica envolvido nisso, po-
dendo expandir as placas 
de sinalizações de turismo, 
cardápios, podendo ter a 
opção da língua ucraniana, 
orientações em hotéis”, 
explicou o prefeito.

O ato simbólico para assinatura da lei de co-ofi cialização da língua foi na última quarta-feira
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As atividades serão realizadas tanto no município quanto na localidade de Guaraúna 
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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.

JAQUELINE LOPES E ESTHER KREMER

O Outubro Rosa é uma 
campanha anual de combate 
ao câncer de mama e colo do 
útero e tem como objetivo 
conscientizar a população so-
bre a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce. 
E ainda restam dez dias para 
fazer os exames. Ser diagnos-
ticado com a doença pode ser 
assustador, mas quando tra-
tado precocemente tem cura.

A técnica em enferma-
gem, Sueli Fracaro, foi uma 
das vítimas do câncer de 
mama, ela descobriu o nódulo 
aos 35 anos. O exame de ma-
mografi a mostrou um cisto, 
durante a retirada do mesmo, 
foram encontrados outros 
nódulos e com a biopsia foi 
detectado o câncer, após a 
mastectomia, ela iniciou o 
tratamento. Após 11 anos, 
está quase curada da doença. 

Sueli conta que o processo 
foi difícil e doloso. Ela teve 
o apoio dos dois fi lhos e isto 
fez com que não perdesse a 
esperança. “Foi uma surpresa 
a notícia, porque eu nunca es-
perava. Fui fazer alguns exa-
mes para ver se estava tudo 
bem e aí quando apareceu 
foi difícil, mas tem que lutar”.  

A técnica em enfermagem 
fez as radioterapias em Ponta 
Grossa, foram 28 sessões, e 
precisava ir e voltar de ônibus. 
Também fez 12 sessões de qui-
mioterapia e precisou retirar 
uma das mamas. “Fiz mas-
tectomia. Foi bem difícil, não 
tinha a unidade do hospital 
Erasto Gaertner em Irati. Teve 
a questão de cair o cabelo, e 
isso diminui a autoestima. 
Engordei. Mas eu nunca perdi 
a fé e a esperança”, disse. 

Em 2010, a técnica em 
enfermagem realizou a ci-
rurgia para a retirada da 
mama e também o implante 
da prótese de enchimento no 
local. Atualmente, ela ainda 
continua o tratamento me-
dicamentoso até o fi m do ano.  
Em janeiro de 2022, começa o 
processo de acompanhamen-
to a cada seis meses. 

Sueli alerta as mulheres 

PREVENÇÃO

Outubro Rosa: Um gesto de amor próprio
Conheça a história 
de Sueli Fracaro que 
superou o câncer 
de mama. Irati 
continua com ações 
da campanha

e pede para que façam a ma-
mografi a, pois a descoberta 
do câncer precisa ser rápida, 
desta forma, facilita o trata-
mento. “Não é só no Outubro 
Rosa que temos que falar 
sobre a mamografi a. Quando 
diagnosticado no começo é 
bem mais fácil de ser trata-
do, quero pedir para que as 
mulheres se cuidem. Se sentir 
alguma coisa de errado com o 
corpo, vá ao médico, pois hoje 
as coisas estão mais fáceis e 
temos o Erasto Gaertner aqui 
na cidade”, observa.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), 
o risco estimado é de 43,74 a 
cada 100 mil mulheres. "Vá-
rias pessoas têm procurado 
as unidades de saúde para 
fazer os exames, o que faci-
lita o trabalho", conta a Dra. 
Renata Nogueira, que atende 
na Saúde da Mulher em Irati. 
“Muitas pacientes têm nos 
procurado com queixa de al-
terações mamárias secreções, 
nódulos palpáveis (indolores) 
e quanto a parte ginecológica 
aparece sangramento vagi-
nal, após as relações, e isso 
tem facilitado o trabalho, e 
encaminhamento em centros 
de grandes complexidades”, 
comenta. 

A Dra. Renata explica que 
o preventivo é feito a partir 
dos 25 anos, e é avaliado caso 
a caso. Para as pacientes que 
começaram a vida sexual 
muito cedo há a orientação 
de procurar o ginecologista 
para uma avaliação clínica, 
e, posteriormente, avaliar a 
necessidade de um exame 
mais minucioso. Já a mamo-
grafi a deve ser feita todos os 
anos a partir dos 50 anos até 
os 70, aquelas pessoas que 
já tem histórico na família 
têm orientação de procurar 
e fazer os exames antes, nor-
malmente aos 40 anos. “É 
muita raro ter câncer antes 
dos 40 anos, mas existe uma 
pequena porcentagem. Na 
campanha tivemos bons re-
sultados”, explica a doutora. 

Dra. Renata enfatiza que 
o quanto antes diagnostica-
do o câncer, mais chances a 
paciente tem, pois inicia o 
tratamento enquanto o nó-
dulo ainda está pequeno. Os 
exames são feitos nas unida-
des e se necessário encami-
nhados para os especialistas 
e oncologia.

A prefeitura de Irati está 
com um cronograma para 
todo o mês, com diversas 
atividades sobre a temáti-
ca e também com o sorteio 
de uma moto zero km para 
mulheres que fi zerem o exa-
me preventivo, desta forma, 
buscam incentivar cada vez 
mais o cuidado com a saúde 
da mulher.

A secretária de Saúde, 
Jussara Aparecida Kublinski, 
comentou sobre o cronogra-
ma para este final do mês 
de outubro. As unidades da 
Vila São João, Ademar Neves, 
Saúde da Mulher e Engenhei-
ro Gutierrez estão fazendo 
atendimento das 16h30 até as 
20h, para mulheres que não 
tenham disponibilidade no 
horário comercial. A unidade 

da Saúde da Mulher está aten-
dendo também aos sábados. 

Segundo a secretária, é 
importante que as mulheres 
façam os exames e cuidem 
da saúde. “Tudo no começo 
é mais fácil de tratar, eu falo 
por experiência própria, tive 
câncer de mama, descobri no 
começo e é muito mais rápido 
tratamento”, disse Jussara.

A secretária também ex-
plicou que várias ações estão 
sendo feitas como forma de 
incentivar mulheres a rea-
lizar os exames. No sábado 
(16), foi realizado um evento 
em parceria com o SENAC e 
a Câmara da Mulher, na Rua 
Doutor Munhoz da Rocha, 
com o objetivo de orientar os 
assuntos em torno do câncer 
de mama. Na quarta-feira 
(20), foi realizado um café da 
tarde na unidade da Saúde 
da Mulher para as pacientes 
estavam realizando o pre-
ventivo. O SENAC ofereceu 
serviços de cuidados com a 
estética. 

SORTEIO DE UMA 
MOTO 0 KM

A novidade este ano para 
a campanha, em Irati, está no 
sorteio de uma moto zero km, 
no valor de R$ 10 mil, para as 
mulheres que procurarem as 
unidades básicas de saúde do 
município e realizarem o exa-

me preventivo. O sorteio 
surgiu como uma forma 
de incentivar as mulheres 
a realizarem o exame. 

O prêmio será custeado 
por empresas fornece-
doras de insumos para a 
Secretaria de Saúde. Para 
concorrer a moto, a mu-
lher deve fazer o exame, 
em seguida o cadastro e 
então, recebe um número 
para o sorteio, que será 
realizado no dia 31 de ou-
tubro. 

de Sueli Fracaro que 

continua com ações 
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Moradora de Irati, Sueli Fracaro, venceu o câncer de mama 

CAMINHADA 
OUTUBRO ROSA 

N o  d i a  3 0  d e s t e 
mês, próximo sábado, 
acontece a Caminha-
da Outubro Rosa, com 
o apoio da ANAPCI. 
A concentração será 
às 17h, em frente a 
Associação, na Rua 
Conselheiro Zacarias, 
nº 156, bairro Centro. 
A chegada será na Co-
lina Nossa Senhora 
das Graças. 

Na oportunidade, 
serão aceitas doações 
de alimentos e pro-
dutos de higiene, que 
serão destinados aos 
pacientes da ANAPCI.

Secretária de Saúde Jussara Kublisnki e Prefeito Jorge Derbli

Mulheres que fi zerem o preventivo vão concorrem a uma moto
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SECOM

Na próxima segunda-feira 
(25), será realizado o Lança-
mento da Década do Enve-
lhecimento Saudável e do 
Programa Cidade Amiga do 
Idoso de Irati. O evento da Se-
cretaria de Assistência Social 
em conjunto com o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa e o Comitê Inter-
setorial e Interinstitucional de 
Envelhecimento e da Cidade 
Amiga do Idoso, acontecerá 
na Associação dos Servidores 
Públicos Municipais de Irati, 
às 13h30. Está confirmada a 
presença do secretário nacio-
nal de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa do 
Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Toninho Costa, e da deputada 
federal, Leandre Dal Ponte, 
que é a articuladora desta ação 
no município.

IRATI

Programa Cidade Amiga do Idoso 
será lançado nesta segunda-feira (25)
Evento acontece 
na Associação dos 
Servidores Públicos 
Municipais

O Programa da Cidade 
Amiga do Idoso tem a finalida-
de de incentivar os municípios 
a adotarem medidas para o 
envelhecimento saudável, 
garantindo qualidade de vida 
da pessoa idosa. Desde 2008, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) tem certificado 
as cidades que adaptam suas 

estruturas e serviços para 
que sejam acessíveis a idosos 
e promovam a inclusão desta 
população.

Desta forma, Irati fará par-
te de uma rede global focada 
em melhorar a qualidade de 
vida no envelhecimento, com-
posta por 44 países, 1.141 cida-
des, 14 redes, envolvendo mais 

de 262 milhões de pessoas.
IRATI SERÁ A 13ª 
CIDADE NO PR

Existem apenas 600 cida-
des certificadas nas Américas 
por este selo que é conferido 
pela OMS e Organização Pan-
-Americana da Saúde (OPAS). 
No Brasil, somente 18 cidades 
estão inseridas nesta rede da 
OMS e, no Paraná, 12 cidades 
recebem este título, por meio 
da ação da deputada Leandre, 
sob a coordenação da Univer-
sidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) campus Pato 
Branco.

Irati se tornará o 13º mu-
nicípio tendo um Plano Mu-
nicipal que envolve todo o 
trabalho de políticas públicas 
para a pessoa idosa em que 
estão inseridos o Complexo 
Social Cidade do Idoso, o Con-
domínio do Idoso e outros 
serviços prestados pela Assis-
tência Social e demais setores 
do poder público, privado e 
sociedade civil.

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social, 
Sybil Dietrich, esta ação traz 
uma mudança de perspectiva 
rumo a uma sociedade acolhe-

dora para todos, uma cidade 
que permite o envelhecimen-
to ativo e saudável, fruto de 
uma construção coletiva e do 
cuidado que a administração 
tem com o seu povo. “Uma 
cidade amigável à pessoa ido-
sa, permite o protagonismo 
social, fomenta o sentimento 
de pertencimento e coletivi-
dade, e que todos sintam-se 
cidadãos, resultando num 
futuro melhor para todos nós” 
afirmou.
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Programação do 
evento:

13h30 às 13h45 - 
Credenciamento

13h46 às 14h30 - Abertura 
Oficial

14h31 às 14h50 - 
Apresentação das ações da 

pessoa idosa de Irati 
14h55 às 15h40 - Palestra 
com a professora médica 
geriatra, Karla Giacomin, 

com o tema A Importância 
do Envelhecimento Ativo e 

Saudável
15h41 às 16h - Abertura 

para discussão 
16h – Encerramento

KAUANA NEITZEL

O município de Irati 
foi selecionado para rece-
ber o investimento de R$ 
1 milhão e 218 mil em ilu-
minação pública da em-
presa Copel. A divulgação 
comunicando do resulta-
do preliminar da chama-
da pública 003/2020 foi 
divulgado na terça-feira 
(19). Foram selecionadas 
as propostas de projetos 
de eficiência energética 
no uso final de energia 
elétrica, de consumido-
res pertencentes à área 
de concessão da empresa 
distribuidora.

Dos mais de 100 muni-
cípios inscritos para rece-
ber o investimento, cinco 
foram pré-selecionados 
e Irati ficou em quinto 
lugar. Os demais selecio-
nados foram: Cambará, 
Santo Antonio da Platina, 
Mandaguari e Francisco 
Beltrão. O resultado ainda 
tem caráter preliminar, 
c o n f o r m e  d e f i n i d o  n o 
edital.  Os selecionados 
a fase de execução po-

INVESTIMENTO

Irati receberá mais de R$ 1 milhão 
da Copel para iluminação pública
O município foi o 
quinto colocado, 
entre mais de 100 
inscritos no projeto

derão sofrer alterações 
em razão da procedência 
d e  eve n t u a i s  r e c u r s o s 
que possam ocorrer sob 
resultado divulgado. Os 
municípios têm 15 dias 
para questionar as notas 
publicadas na chamada. 

De acordo com o se-
cretário de Planejamento 

e Coordenação de Irati, 
João Almeida, o dinheiro 
obtido pelo projeto será 
destinado para a troca 
de lâmpadas de vapor de 
sódio por LED em todas as 
principais ruas da cidade, 
por ser um plano de efici-
ência energética. “Estare-
mos trocando em paralelo 

nos bairros, com recursos 
da taxa de i luminação 

pública” ,  completou o 
secretário.
VANTAGENS DA TROCA 

DA ILUMINAÇÃO
P e s q u i s a s  a p o n t a m 

que a iluminação em LED 
produz a mesma quanti-
dade de luz que as demais 
lâmpadas, contudo, a LED 
é 80% mais econômica 
que as lâmpadas incan-
descentes. Esse tipo de 
lâmpada pode durar de 
três a dez  anos dependen-
do do uso e tem em média 
uma vida útil de 30 mil 
horas de uso. Além disso, 
as LEDs possuem fatores 
que contribuem com a 
sustentabilidade, já que 
não possuem toxinas e 
98% de seus componentes 
são recicláveis.
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Além das principais ruas de Irati, os bairros também serão contemplados com nova iluminação
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Prefeitura Municipal
de Irati

IMBITUVA

Secretaria de Educação entrega brinquedos 
a alunos da rede municipal de ensino

Prefeitura Municipal
de Fernades Pinheiro

Prefeitura Municipal
de Imbituva

Os brinquedos 
foram pensados de 
acordo com a faixa 
etária dos alunos

Núcleo Regional de 
Educação de Irati

Acesse o QRCode 
para ver o 

regulamento do 
Concurso Cultural

REDAÇÃO

Na semana passada, a 
Secretaria de Educação 
de Imbituva realizou a 
entrega de diversos brin-
quedos para cerca de 3.500 
alunos da rede municipal. 
O prefeito Celso Kubaski e 
o vice-prefeito e também 
secretário de Educação, 
Zaqueu Bobato, partici-
param das distribuições. 
Os brinquedos foram pe-
dagogicamente pensados 
levando em consideração a 
faixa etária dos mesmos. A 
ação foi realizada para que 
a comemoração do Dia das 
Crianças não passasse em 
branco no município. 

O prefeito Kubaski pa-
rabenizou os trabalhos da 
Secretaria de Educação 
e mais essa iniciativa. “A 
educação tem sido nossa 
prioridade no município”, 
destaca o prefeito.

O Secretário de Educa-
ção, Zaqueu Bobato, afir-
ma que a ação foi mui-
to gratificante. Para ele, 
"presenciar a alegria e 
gratidão das crianças ao 
receberem os presentes 
foi muito emocionante e 
significativo”. 

OS BRINQUEDOS
Os alunos do berçário e 

infantil I receberam uma 
“girafa” didática, acom-
panhada de peças com 
formas geométricas para 
serem encaixadas. O ob-
jetivo do brinquedo é in-
centivar a percepção, o 
raciocínio lógico, a coorde-
nação motora, bem como, 
distinguir formas e cores. 

Já os alunos do infantil II, 
III e IV ganharam um jogo 
composto por 42 peças em 
madeiras que contribui 
para o desenvolvimento do 
pensamento lógico e que 
auxilia nas noções de espa-
ço e coordenação motora 
da criança, podendo ser 
utilizado tanto individu-
almente quanto em grupo. 
Os alunos do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental 
I receberam um kit com-
posto por duas raquetes de 
madeira e uma bolinha de 
borracha, o qual estimula a 
coordenação motora, aten-
ção, concentração, agili-
dade e interação. Foram 
investidos R$ 74.126,00 na 
ação.

“A educação tem sido nossa maior prio-
ridade no município” 

CELSO KUBASKI

Estiveram presentes na ação o prefeito Celso Kubaski e o vice-prefeito Zaqueu Bobato

"R$ 74.126,00"

Valor investido 
nos brinquedos 
para os alunos da 
rede municipal.
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Cerca de 3.500 alunos receberam os brinquedos em Imbituva

Os brinquedos pedagógicos foram entregues de acordo com a faixa etária das crianças 
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ESTHER KREMER

Na terça-feira (19), a 
loja Serli Cortinas e Per-
sinas inaugurou em Ira-
ti,  e está localizada na 
Rua Doutor Correia, nº60, 
bairro Centro. O estabele-
cimento existe há 28 anos 
e, agora, a nova instalação 
ficou mais moderna e so-
fisticada, com uma grande 
variedade de produtos e 
tecidos. 

No local, é possível en-
contrar cortinas de diver-
sos tamanhos e modelos, 
persianas, trilhos motori-
zados e tradicionais, pisos, 
papéis de parede 100% be-
néficos à saúde e tecidos 
variados. A loja conta com 
uma equipe qualificada de 

EMPREENDEDORISMO 

Loja Serli Cortinas e Persianas
atende em novo endereço em Irati
O novo espaço está 
localizado na Rua 
Doutor Correia, 
bairro Centro

costureiras, bordadeiras, 
vendedores, instaladores 
de pisos e papéis de pare-

des e arquitetos. 
Segundo a proprietá-

ria, Serli Aparecida Laro-
ca, a empresa é voltada 
para clientes que desejam 
transformar o ambiente 
em algo bonito, moder-
no e sofisticado. “Nosso 
trabalho é direcionado 

para um cliente que quei-
ra qualidade, porque a 
nossa empresa trabalha 
com mão de obra própria. 
Então, temos costureiras 
que trabalham com muito 
carinho e dedicação, tudo 
sobre o meu olhar”, disse. 

Em relação ao novo es-

paço, a proprietária co-
menta que vai trazer mais 
organização aos funcioná-
rios. “Eu quero dizer que 
a empresa está com uma 
cara nova, mais bonita e 
aconchegante, mas uma 
coisa não mudou, a qua-
lidade, isto permanece. 
Não vou dizer que é me-
lhor porque sempre foi 
boa, eu convido a todos 
que venham nos visitar 
porque,com certeza, será 
muito bem atendido”. 

Serli explica que não 
pensa em abrir filiais, se-
gundo ela, a supervisão do 
trabalho seria mais difícil 
e ela pretende manter a 
empresa em Irati, levan-
do o nome da cidade para 
outros estados, como faz 
desde que abriu o próprio 
negócio. 

 O espaço foi construído 
pela Construtora Fofo, 

com o objetivo de 
harmonizar o ambiente e 
trazer mais sofi sticação. 

O engenheiro responsável 
pela obra foi Silnei Márcio 

Menon Junior.

 “O espaço foi construído para oferecer qualidade 
ao cliente. Está é a marca da nossa empresa” 

SERLI APARECIDA CORREIA 
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A loja conta com cortinas de diversos modelos, persianas, trilhos motorizados, pisos e papéis de parede

NOVAS LICITAÇÕES

Pedágios devem ficar um ano 
com cancelas abertas no Paraná
A informação foi 
confi rmada pelo 
secretário chefe da 
Casa Civil do PR, 
Guto Silva

Praças de pedágio do Paraná não terão cobrança a partir de 28 de novembro deste ano

KAUANA NEITZEL

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) postergou a pre-
visão de assinatura dos 
contratos com as novas 
concessionárias das Rodo-
vias Integradas do Paraná 
para o quarto trimestre de 
2022. A consequência disso 
é que o estado pode fi car até 
um ano sem a cobrança de 
pedágio.

Os atuais contratos com 
as concessionárias serão 
encerrados no dia 28 de 
novembro deste ano. No 
dia seguinte, a previsão do 
Governo do Paraná é que 
não haja mais cobrança nos 
pedágios, até que as novas 
empresas assumam os tre-
chos do anel de integração.

Era imaginado um perí-
odo mais curto para que as 

empresas, as quais ganha-
rão a licitação, pudessem 
assumir o novo processo de 
construção, mas na semana 
passada a ANTT manifestou 
que será apenas no fi nal de 
2022. Tendo então a pos-
sibilidade de fi car um ano 
sem a entrada de uma nova 
empresa e, consequente-
mente, sem cobranças nas 
praças.

O secretário chefe da 
Casa Civil do Paraná, Guto 
Silva, ressalta que o ob-
jetivo é ter um pedágio 

com transparência, preços 
reduzidos e que garanta 
as obras que devemos ter. 
“Este é o desenho que ima-
ginávamos, com o apoio da 
assembleia, debate com os 
deputados estaduais, G7 e 
a população. Nós encon-
tramos um modelo que no 
começo o Governo Fede-
ral não queria muito, mas 
acreditamos ser o ideal”, 
apresenta. 

“Paraná não poderia ter 
o mesmo tratamento que 
outro estado da federação 

que nunca teve pedágio. 
Nós fomos saqueados mui-
to tempo com um modelo 
que machucou demais nos-
so setor produtivo, nossos 
cidadãos. Não era justo, já 
pagamos está conta por 
tanto tempo, então não 
podemos padronizar com 
os outros Estados”, argu-
menta Guto. “A solicitação 
do Paraná foi atendida e 
teremos um pedágio com 
tarifa de redução média 
de 50% do que é hoje. A 
garantia já no terceiro ano 

das obras com duplica-
ção, infraestrutura e muita 
transparência”, fi nalizou. 

O maior desafi o agora, 
segundo Guto Silva, será 
a assistência nas rodovias 
enquanto as concessioná-
rias não tiverem atuando. 
“Guincho, ambulância, ser-
viço, manutenção, aciden-
tes, tudo isso ta sendo tra-
balhado. O custo disso deve 
passar de meio bilhão de 
reais, estamos conversando 
com o Governo Federal para 
que nós tenhamos condi-
ções de manter as estradas 
em funcionamento com os 
serviços básicos. Pois em 
janeiro e fevereiro nós te-
mos safra, época de chuva 
e férias escolares, é sempre 
um momento complicado. 
Mas precisamos garantir o 
conforto do nosso usuário 
e manter minimante em 
condições”. 

Já estão sendo realiza-
das as licitações e editais 
para terceirizar destes ser-
viços para estar em funcio-
namento ainda este ano, 
quando as cancelas estive-
rem abertas. 
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JAQUELINE LOPES 

Na semana passada, oito 
escolas do Núcleo Regional 
da Educação de Irati foram 
contempladas com kits de 
robóticas, cada uma com nove 
kits. A entrega aconteceu no 
Colégio Cívico-Militar Duque 
de Caxias, e teve a participação 
do secretário e chefe da Casa 
Civil, Guto Silva. A entrega dos 
kits faz parte do Programa do 
Governo do Paraná, Robótica 
Paraná, que vai entregar mais 
de 2.500 kits de Robótica para 
257 escolas do estado.

Os kits serão utilizados 
em sala de aula e cada um é 
composto por notebooks e 
um conjunto de peças com 
448 componentes eletrônicos, 
que inclui motores, sensores, 
atuadores e microprocessa-
dores arduinos, por exemplo. 
O conteúdo engloba progra-
mação de robótica básica, 
automação, conceitos de IoT 
(internet das coisas) e domóti-
ca – área relativa à integração 
de mecanismos tecnológicos 
em uma residência.

Para o chefe da casa Civil, 
Guto Silva, a entrega desses 
kits representa uma mudança 

TECNOLOGIA 

Escolas estaduais da região de 
Irati recebem kits de robótica
Oito colégios foram 
contemplados com 
os instrumentos 
que serão utilizados 
em sala de aula

no ensino do Paraná, em que 
agora os alunos da rede esta-
dual pública podem se igualar 
aos da rede privada, com mais 
um instrumento no apren-
dizado. “Muitas profissões 
do futuro ainda não foram 
inventadas, mas vão passar 
por esse contato com a tec-
nologia, com a programação 
de computadores e robótica. 
Nada mais justo que os alu-
nos da rede estadual tenham 
condições iguais e acesso para 
poder ter esse crescimento, 
porque lá na frente, quando 
ingressarem no mercado de 
trabalho, esse conhecimento 
vai ser importante para ter um 
bom emprego”. 

O deputado Nelson Justus é 
um dos articuladores do proje-
to, e destaca que este momen-

to é importante para toda a 
região. “Isso é extraordinário, 
fantástico, porque estamos 
avançando o que muitas ve-
zes colégios particulares não 
têm a rede pública vai ter. É 
a modernidade. Vamos ter 
condições de disputar com 
outros países. É um avanço 
muito importante e nós temos 
que reverenciar a atitude do 
chefe da Casa Civil e do go-
vernador Ratinho”. 

O líder do governo na 
Alep, deputado Hussein 
Bakri, também participou 
da entrega. Para ele, este 
momento é importante para 
uma melhoria no ensino. 
“Os nossos alunos de escola 
pública precisam ter os instru-
mentos necessários. O estado 
está investindo nisso, nós te-

mos ótimos professores com 
grande qualidade, mas nós 
precisamos dar instrumentos 
para eles tenham aprendizado 
nas escolas”, comenta. Bakri 
ainda enfatiza o trabalho do 
governador e do chefe da Casa 
Civil. 

Artagão Junior, deputado 
estadual, também reivin-
dicou kits para as cidades 
da região, para ele, este é 
mais um avanço na Educa-
ção. “É uma demonstração 
de compromisso do estado 
com a educação pública da 
nossa região. Entregarmos 
esses kits de robótica que 
vão permitir que os nossos 
alunos tenham aprendizado 
da ferramenta do futuro”. 

O prefeito Jorge Derbli 
também comentou sobre 

as inovações que chegam às 
salas de aula. E sobre o novo 
projeto articulado pelo go-
verno, que virá para Irati e 
todas as salas de aulas, da rede 
estadual, terão TV smart e wi-
-fi, mais uma vez, garantindo 
acesso a tecnologia. “Estamos 
muito felizes com a vinda do 
chefe da Casa Civil, dos de-
putados estaduais e federais. 
É a inovação, a tecnologia, a 
informática vindo para abrir 
a cabeça dos alunos para ga-
nharem mais conhecimento”. 

MATERIAL DIDÁDITO 
Os professores passarão 

por treinamento com técnicos 
dos Núcleos Regionais da Edu-
cação (NREs) para compreen-
der como aplicar o material 
didático, que foi elaborado 
pela equipe interna do DTI 
da Seed.

“Para gente é uma felicida-
de ser presenteado no dia dos 
professores com esses kits. 
São equipamentos inovado-
res. Isso é um marco histórico 
para o Paraná”, disse o chefe 
do NRE, Marcelo Kamar.

Para a diretora do Colégio 
Cívico Militar Duque de Ca-
xias, Eloisa Van der Neut, os 
kits chegaram em boa hora. 
“Esse projeto de robótica do 
estado é maravilhoso para de-
senvolver e igualar o aluno da 
escola pública ao particular. 
Esses kits vieram no momen-
to certo, na hora em que estão 
interessados e vendo que a 
informática vai ser muito 
importante na vida deles”. 

Chefe da Casa Civil, Guto Silva e deputados estaduais e federais fizeram a entrega dos kits para Irati e região 
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ESTHER KREMER

O município de Fernandes 
Pinheiro entregou kits escola-
res completos para 712 alunos 
da rede municipal, contem-
plando escolas, CMEI e APAE. 
A prefeita Cleonice Schuck 
esteve presente no evento, 
assim como, a equipe da Secre-
taria Municipal de Educação, o 
secretário de Educação, Sergio 
Gomes e diretores e coordena-
dores das escolas e CMEI.

Os kits continham uma cal-
ça, uma camiseta, uma jaque-
ta, um par de tênis e dois pares 
de meias. No início do ano leti-
vo, também foram distribuídos 
kist de materiais escolares para 
os alunos, incentivando a volta 
às aulas e também auxiliando 
os escolares na compra de 
materiais. 

A prefeita do município, 
Cleonice Schuck, afirmou que 
o uso do uniforme identifica o 

FERNANDES PINHEIRO

Secretaria de Educação faz entrega de 
uniformes para alunos da rede municipal
Os kits foram 
entregues como forma 
de comemoração ao 
Dia das Crianças

aluno dentro e fora do ambien-
te escolar, além de oferecer 
segurança aos mesmos, traz 
benefícios aos pais que não 
precisam investir em vesti-
menta, podendo aplicar os re-
cursos para outras finalidades 
com a família. “A distribuição 
do uniforme escolar faz parte 
do meu compromisso de cam-
panha e mesmo que pareça 
algo tão simples, isto reflete a 
aplicação correta dos recursos, 

com qualidade, compromisso, 
dedicação e muito carinho em 
prol de nossos alunos” disse.

A prefeita ainda enfatizou 
a importância de todos os pro-
fissionais da educação serem 
vacinados e que a escola é um 
ambiente seguro, que o vírus 
circula em todas as partes, 
e cada um tomar os devidos 
cuidados usando máscara e 
higienizando as mãos.As es-
colas estão cumprindo todos 

os protocolos de biossegu-
rança conforme determina a 
portaria interministerial da 
SESA.“O retorno com ativi-

dades presenciais aos nossos 
alunos trouxe muita alegria, 
proporciona um colorido espe-
cial e vida nova aos ambientes 
escolares”.

O Secretário de Educa-
ção, Sérgio Gomes, comentou 
que a entrega dos uniformes 
também marca o retorno das 
atividades presenciais com 
os alunos. “A entrega de uni-
formes incentiva a criança ao 
retorno presencial e padroniza 
para que não tenha distinção 
entre nossos educandos no 
ambiente escolar. Faz com 
que eles se sintam valorizados 
e bem recebidos pela equipe 
de ensino da rede municipal. 
Receber o uniforme é muito 
gratificante tanto para quem 
recebe quanto para quem faz 
a distribuição, sem contar os 
benefícios que traz para a fa-
mília”, finalizou. 
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Prefeita Cleonice Schuck na entrega dos uniformes aos alunos das escolas municipais
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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

O que você faz com o óleo 
de cozinha utilizado? A Coo-
perativa Sicredi desenvolve 
um projeto de sustentabilida-
de e faz a arrecadação deste 
material trocando por pro-
duto de limpeza, na cidade 
de Irati. Está é uma parceria 
com a empresa Preserve Am-
biental e a Unicentro. 

O gerente da Agência do 
Sicredi, localizada no Centro, 
Emerson de Lara, explica que 
a empresa tem uma grande 
preocupação com a sustenta-
bilidade ambiental, existem 
outros projetos e este, que 
teve início recentemente, 
veio para somar. As duas 
agências do município de 
Irati instalaram coletores nas 
entradas para incentivar que 
a população faça o descarte 
correto do óleo. 

“Nós entramos com o pa-
pel de informar e conscien-
tizar para que façam a desti-
nação correta. Esses coletores 
que colocamos são totens, 

SUSTENTABILIDADE 

Sicredi troca óleo de cozinha utilizado 
por material de limpeza em Irati
Um litro de 
óleo descartado 
incorretamente 
contamina cerca de 
20 mil litros de água

em que a pessoa leva o óleo 
usado e troca por material de 
limpeza, isso faz na hora. A 
partir disso, ele cria o hábito 
de fazer o descarte correto”, 
ressalta Emerson.

Quem quiser se tornar um 
colaborador pode entrar em 
contato com a Cooperativa. 
"Queremos conscientizar 
e convidar as pessoas a vir 
até o Sicredi para conhecer 
um pouco mais. Se tiver um 
empresário, uma pessoa que 
mora em condômino, que 
queira receber uma visita, 
pode entrar em contato co-
nosco. Nós vamos, explica-
mos o projeto, instala os co-
letores sem custo e fazemos 
todo o acompanhamento”, 
fi naliza Lara.

O gerente comercial da 
Preserve Ambiental, Gilberto 
de Cristo, afi rma que utiliza 
95% do óleo reciclado da 
empresa é destinado para a 
produção de biodiesel, que é 
uma fonte de energia limpa 
e sustentável. Os outros 5% 
é feita a produção do sabão 
ecológico. “Estamos dando 
uma alternativa não só para 

o grande gerador, mas para 
a pessoa que gera um ou dois 
litros na residência, descartar 
de maneira ambientalmente 
correta. Irati é uma cidade ca-
rente que não tinha este tipo 
de trabalho, de conscientiza-
ção ambiental. A gente não 
veio aqui só para coletar óleo, 
estamos aqui também para 
conscientizar a população”, 
conclui Gilberto. 

A Unicentro já realiza este 
trabalho há 10 anos, dentro 
do PET Engenharias, e agora 
inicia esta parceria com o 
Sicredi para alcançar um pú-
blico maior. Parte do óleo que 
era coletado na universidade 
era passado para um grupo 
de mulheres que faziam a 
produção de barras de sabão, 

como atualmente é neces-
sária uma certificação que 
exige a coleta correta desse 
resíduo a Preserve Ambiental 
realizará este trabalho.

“É extremamente impor-
tante o não descarte deste 
óleo na pia ou mesmo no lixo 
orgânico. Se você descartar 
deste modo, ele vai para a 
rede de esgoto que são feitas 
para conduzir apenas resí-
duos líquidos. Apesar de o 
óleo ter a consistência líqui-
da, uma vez que ele se mis-
tura com a água, se solidifi ca 
e faz com que a tubulação 
fique obstruída, causando 
mau funcionamento das 
estações de tratamento. Se 
a estação de tratamento não 
funciona adequadamente, 
precisa de mais manutenção 
e isso encarece o valor da 
água distribuída em nossas 
casas”, esclarece Daniele 
Ukan, professora do curso 
de Engenharia Florestal da 
Unicentro e tutora do PET 
Engenharias.

Boa parte do óleo fi ca na 
superfície dos rios e lagos, 
impedindo a entrada de luz 
e oxigênio, causando a morte 
de várias espécies aquáticas, 
plantas e animais. Jogar no 

lixo também não é correto, 
porque à medida que o óleo 
entra em contato com o 
solo, ele impermeabiliza o 
terreno, impedindo que a 
água se infi ltre. Isso piora em 
situações de enchentes, além 
deste resíduo ser carregado 
pela chuva e se acumular 
nos rios.

O recomendado é que 

coloque o óleo frio dentro 
de uma garrafa pet, não em 
embalagem de vidro, pois 
corre o risco de quebrar. São 
óleos e gorduras animais e 
vegetais comestíveis, assim 
como a gordura do atum e 
da sardinha. Um litro de óleo 
descartado na pia é sufi cien-
te para contaminar cerca de 
20 a 25 mil litros de água.

Os pontos de arrecadação 
estão sendo ampliados, hoje, 
tem na Unicentro, G-Center, 
Vila das Oliveiras, Anila, Res-
taurante Benedita, alguns 
colégios, e nas Agências Si-
credi. Toda a arrecadação 
feita no município terá 10% 
convertido em material de 
limpeza que será destinado 
a instituições de caridade, 
hospitais e APAES, sendo 
diferencial. Toda a comuni-
dade pode colaborar dando 
o destino correto para o óleo 
de cozinha utilizado. Faça 
sua parte e leve seu óleo usa-
do ao ponto de coleta mais 
próximo! 
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Cada litro de óleo utilizado poderá ser trocado por um sabão

Na foto, Emerson de Lara, Gilberto de Cristo e Daniele Ukan representantes da parceria
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Prefeitura municipal de 
Rio Azul

Prefeitura municipal 
de Guamiranga

Súmula

EXTRATO DE PREGÃO ELETRONICO  73/2021 – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 
MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, 
MICRO-ÔNIBUS, VANS E VEÍCULOS LEVES, IN-
CLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE 
OBRA, COMPREENDENDO MECÂNICA EM GERAL, 
ELÉTRICA, FUNILARIA E PINTURA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ.: 07.099.006/0002-98
FAVORECIDO : ARIVELTON FERNANDES DE OLIVEI-
RA
CNPJ.: 17.903.027/0001-97

Rio Azul, 20 de outubro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO Nº  80/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: ARIVELTON FERNANDES DE OLI-
VEIRA
CNPJ.: 17.903.027/0001-97 
PRAZO DA DURAÇÃO  DO CONTRATO: De 
21/10/2021 à 20/10/2022.
ASSINATURA:  20/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) ARIVELTON FERNANDES DE OLIVEIRA
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO Nº  81/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ.: 07.099.006/0002-98
PRAZO DA DURAÇÃO  DO CONTRATO: De 
21/10/2021 à 20/10/2022.
ASSINATURA:  20/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a) SUZANE ALVES BORCATH 
Representante

EXTRATO DE DISPENSA 61/2021 – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM  FORNECIMENTO DE INTERNT FIBRA 
ÓTICA A SEREM INSTALADOS LOCAIS PUBLICAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : RIO AZUL TELECOM LTDA - ME
CNPJ.: 10.930.308/0001-90
Rio Azul, 20 de outubro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  082/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: RIO AZUL TELECOM LTDA - ME
CNPJ.: 10.930.308/0001-90
VALOR: R$ 12.960,00 (Doze Mil, Novecentos e Ses-
senta Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 
20/10/2021 à 19/10/2022.
ASSINATURA:  20/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças.

(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ROLANDO THOMAZ
Representante

EXTRATO DE DISPENSA 63/2021 – 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ACOMPA-
NHAMENTO DOS CANDIDATOS DA  LIVE FESTIVAL 
INFANTIL A SER REALIZADA NO DIA 23 DE OUTU-
BRO DE 2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : : PROMIX SOM E LUZES
CNPJ.: 09.305.717/0001-16
Embasamento legal; Art 24., inciso II, da lei 8.666/93
Rio Azul, 21 de outubro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  084/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: PROMIX SOM E LUZES
CNPJ.: 09.305.717/0001-16
VALOR: R$ 5.250,00 (Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 21/10/2021 
à 31/12/2021.
ASSINATURA:  21/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)PAULO ROGERIO MENON
Representante

EXTRATO DE DISPENSA 62/2021 – 
OBJETO AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET 
BASEADO EM LINUX, COM CONTROLE DE BANDA, 
FERRAMENTAS  DE ACESSO ENVIADOS, VERIFICA-
ÇÃO DE PACOTES, RELATÓRIOS FINAIS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
FAVORECIDO : COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA 
INF IRATY LTDA
CNPJ.: 02.436.214/0001-30
Embasamento legal; Art 24., inciso II, da lei 8.666/93
Rio Azul, 21 de outubro de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  083/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA 
INF IRATY LTDA
CNPJ.: 02.436.214/0001-30
VALOR: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 21/10/2021 
à 20/10/2022.
ASSINATURA:  21/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)ELIANE ALVES DOS SANTOS
Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
DÉCIMO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 102/2016
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
SERRANA ENGENHARIA LTDA
Aditivo de Prazo, fica estendido até o dia 31/10/2021 
o prazo de vigência e execução, contido na cláusula 
terceira, do Contrato 102/2016.
ASSINATURA: 14/10/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) ODAIR JOSÉ MANNRICH - Representante

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que 
se encontra prorrogado o Pregão ELETRÔNICO, 
nº. 88/2021, do tipo menor por item/lote, com data 
de abertura para o dia 04 de novembro de 2021, às 
08H00min, cujo objeto é o AQUISIÇÃO FUTURAS 
E PARCELADAS DE  MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
PARA A SECRETERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL, através da plataforma eletrônica BLL. O início 
de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a 
partir das 13:30h do dia 19/10/2021 às 08;00h do dia 
04/11/2021, início da fase de lances às 09h00min do 
dia 04/11/2021. O Edital e demais informações encon-
tram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado 
à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 
11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrô-
nicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.
org.br/ partir do dia 19 de outubro de 2021.

Rio Azul, 20 de outubro de 2021.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Renata Zapszalka Madeiras, CNPJ 20.189.231/0001-00, torna público que irá requerer ao 
órgão ambiental IAT a renovação da Licença Ambiental Simplifi cada para sua atividade de 
fabricação de cavacos de madeira, localizada na Rua Perimetral, 85, Dorizon, Mallet - PR.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DO PREGÃO Nº 55/2021
FORMA ELETRÔNICA 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA - Nº 688

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 
01.616.255/0001-46 - Estado do Paraná, torna público que realizará licitação sob a 
modalidade PREGÃO – FORMA ELETRÔNICA, PARA AQUISIÇÃO - TIPO Menor Preço/
Por lote com maior desconto, com atuação do Pregoeiro nomeado pela Portaria Decreto nº 
140/2021. de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual 15.608/2007, Lei Complementar nº 147/2014, 
Decreto 3.555/2000, Decreto 10.024/2019, que regulamenta o pregão na forma eletrônica e 
Decreto nº 7.892/2013, bem como pelas disposições fi xadas neste Edital e Anexos.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de mecânica para 
manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças para os veículos pesados 
da frota municipal pelo critério de maior percentual de  desconto utilizando a tabela Audatex 
e tabela referencial Sindirepa-pr.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h30min do dia 29 de outubro de 2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30min do dia 29 deoutubro de 2021. 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE LANCES:  às 09h00min do dia 29 de 
outubro de 2021.
LOCAL: www.bllcompras.org.br – BLL

O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Guamiranga, www.
guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - informações poderão ser solicitadas pelo 
telefone – (0**-42-34381148) ou E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br.

GUAMIRANGA-PR, em 18 de outubro de 2021.

EDERSON A. BELEDELI
Pregoeiro

PAZ E BEM

UMA MENSAGEM DE HOMENAGEM A 
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Vanderlei kawa

Caríssimos! É de costume que por ocasião da Festa do Pai São Francisco de Assis, 
fundador de toda Ordem Franciscana, nós irmãos de toda família franciscana, pro-
curemos fazer com todos os irmãos e irmãs uma re� exão sobre nossa vida, vocação 
e missão. Neste ano de 2021 celebramos a solenidade do 8º centenário do carisma 
franciscano DA MEMÓRIA DA REGRA E VIDA. A pergunta de são Francisco 
ressoa ainda em nossa mente, Francisco de Assis, pergunta ao Senhor: “Senhor que 
queres que eu faça? E hoje nos perguntamos o que devemos fazer? Entre as diversas 
respostas que esse discernimento dá à toda Ordem, como um renovado projeto de 
vida, devemos traduzir em obras santas aquilo que assumimos na escuta orante do 
Evangelho de Cristo. É preciso viver o Evangelho com paixão, como Francisco o fez. 
É preciso nos encontrar e converter diante da oração, devoção e sobre a nossa vida 
em fraternidade. Francisco na decidida opção pela minoridade, é determinante a 
descoberta que Jesus é o Deus que se faz menor. Pela encarnação, o Senhor e Cria-
dor de todas as coisas, o onipotente, opta pela condição mais humilde, mais pobre. 
A minoridade é o traço de Deus que Francisco capta de seu conhecimento de Jesus, 
para ele, do nascimento à cruz, tudo fala da pobreza e da humildade de Cristo. 
Outro nome da minoridade é a pobreza, ela é entendida como viver sem nada; mas 
não se pode viver sem nada, somente os anjos vivem sem nada dizia Francisco de 
Assis. A nós se pede que vivamos sem nada de próprio. Francisco opta pela pobre-
za, para si e para seus frades, não para remar contra a corrente numa sociedade que 
busca o bem-estar a qualquer preço, mas para imitar o Cristo pobre. Da pobreza 
deriva: um estilo de vida simples, a recusa ao uso do dinheiro, que era expressão de 
riqueza reservada a poucos, a graça do trabalho com as mãos próprias e a alegria de 
mendigar, para depender da generosidade dos outros. Para nós franciscanos secu-
lares o conceito de pobreza é entendido como solidariedade e gratuidade. Francisco 
nos ensina a viver a pobreza assumindo a solidariedade como forma habitual de 
partilha com os seus irmãos. É importante re� etirmos em fraternidade, para que no 
dia a dia de nossa vida, possamos reviver as formas de partilha e de solidariedade, 
pois estas expressam a vontade de renovar no tocante à minoridade. Mas não po-
demos esquecer que esta nossa forma de vida secular é consequência da opção por 
Cristo, ideal de vida de todo franciscano secular que vive em fraternidade, a� nal, é o 
amor de Cristo que nos leva a sermos menores, pobres e solidários. Abençoada seja 
a festa de nosso Pai São Francisco de Assis, que cada um de vocês sejam renova-
dos na mente e no coração, que São Francisco nos ensine cada vez mais e melhor, 
sermos profetas destemidos em favor da vida, olhando para o presente com um ho-
rizonte de esperança. Que ele nos inspire a praticar a solidariedade, a ser fermento, 
sal e luz diante dos inúmeros desa� os e problemas que precisamos acolher no dia a 
dia da vida por onde passarmos. Paz e Bem!
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Consertos de fogão a gás! 
Falar com Justino no telefone: 

(42) 3422-5596

JAQUELINE LOPES 

Um momento histórico 
para a comunidade católica 
de Irati e região aconteceu 
na quinta-feira (21), com 
a chegada da relíquia de 
primeiro grau de São João 
Paulo II (um fi o de cabelo), 
e ficará na Igreja Matriz 
São Miguel. A comemoração 
contou com grande parti-
cipação popular, em uma 
missa solene para o santo. 

A celebração teve a pre-
sença do bispo Dom Sergio 
Arthur Braschi, que trouxe 
a relíquia de Ponta Grossa. 
Com cantos poloneses e 
muita emoção, aconteceu 
a imposição da relíquia 
que passa a ser da Igreja de 
Irati. A comemoração foi 
ainda maior por-
que na sexta-feira, 
22 de outubro, 
é comemorado 
o Dia de São 
João Paulo II. 

“ M u i t a 
a l e g r i a , 
m u i t a 
e m o -
ç ã o 
para 

nós que temos fé e sabemos 
a grandeza do caminho da 
Igreja através dos séculos, 
podermos receber aqui na 
Diocese essas preciosas 
relíquias de São João Paulo 
II e que vão permanecer 
conosco aqui na Paróquia 

MARCO HISTÓRICO 

Relíquia de primeiro grau de 
São João Paulo II chega a Irati
Item fi cará na Igreja 
Matriz São Miguel, e 
estará em exposição 
nesta sexta-feira (22) 

ainda maior por-
que na sexta-feira, 
22 de outubro, 

o Dia de São 
João Paulo II. 

a l e g r i a , 

ç ã o 
para 

São Miguel de Irati, e na 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, de Castro”, comen-
tou Dom Sergio, citando 
que o Papa João Paulo II é o 
terceiro com o mais longo 

pontificado da his-
tória: 27 anos. “É 
uma honra para 
a Diocese e uma 
certeza da pro-
teção e da in-
tercessão dele 
junto a Deus 
por nós. Dese-
jo que todos 
p o s s a m  v i -
sitar e rezar 
na presença 
dessa precio-
sa relíquia”, 
c o n v i d a  o 

bispo.
Irati tem uma ligação 

com São João Paulo II. Na 
época em que era Papa, 
entregou dois presentes: 
o sino, que está na Capela 
São Francisco de Assis, e o 
quadro de Nossa Senhora de 

Monte Claro, Częstochowa 
em polonês, padroeira da 
Polônia, que está na Pa-
róquia São Miguel. Estes 
presentes também podem 
ser um elo para a vinda da 
relíquia do pontífi ce ao mu-
nicípio, mas não existe um 
fator especifi co. 

Para o Padre Sandro 
Brandt, pároco da Igreja 
São Miguel, esta relíquia 
representa o simbolismo 
de que São João Paulo II está 
presente naquele local. “É 
um grande presente para a 
comunidade polonesa aqui 
em Irati. Hoje é uma relí-
quia que pertenceu a João 
Paulo II quando era vivo. É 
um sinal que traz memória 
a este homem que durante 
a vida se dedicou a igreja, e 
pela dedicação e missão foi 
elevado a Santo”, comenta. 

O padre também citou 
que João Paulo II teve o 
terceiro maior pontifica-
do da história da Igreja, e 
que o Santo representa um 
período, principalmente 
para a geração dele, que 
hoje tem cerca de 40 anos, 
que cresceu sobre a som-
bra do pontifi cado que foi 
frutífero. “Hoje, representa 
uma grande experiência de 
comunidade, união, frater-
nidade e solidariedade”, 
observa o padre. 

ONDE FICARÁ 
A relíquia fi cará em ex-

posição na Igreja São Miguel 
nesta sexta-feira (22), em-
baixo do quadro de Nossa 
Senhora de Monte Claro, 
presente do papa, ao lado da 
cruz. Após a entronização, 
a paróquia se tornará um 

local de promoção da devo-
ção ao santo. O objeto está 
dentro de uma caixa e serão 
feitas algumas reestrutura-
ções na igreja, para depois 
ser realocado dentro do 
relicário no altar principal. 

SÃO JOÃO PAULO II 
São João Paulo II nas-

ceu no dia 18 de Maio de 
1920, em Wadowice, na 

Polônia. Foi batizado com o 
nome de Karol Wojtyła. Em 
Outubro de 1942, entrou 
no seminário de Cracóvia 
clandestinamente, e em  
1º de Novembro de 1946, 
foi ordenado sacerdote. A 
ordenação episcopal de Wo-
jtyla foi em 28 de Setembro 
1978. No dia 13 de Janeiro de 
1964, foi eleito Arcebispo de 
Cracóvia. Em 26 de Junho de 
1967, foi criado Cardeal por 
Paulo VI. Na tarde de 16 de 
Outubro de 1978, depois de 
oito escrutínios, foi eleito 
Papa, e dedicou 27 anos ao 
Vaticano, até o dia de sua 
morte, em 2005. Em 2011, 
foi beatifi cado e em 2014 se 
tornou santo.

RELÍQUIAS 
Para a diocese de Ponta 

Grossa foram destinadas 
duas relíquias, que foram 
obtidas depois de incessan-
tes gestões do pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, de Cas-
tro, padre Cristiano Marcos 
Rodrigues. A relíquia já está 
na igreja de Castro. Os fi os 
de cabelo do Papa, conside-
radas relíquias de primeira 
ordem, foram divididos 
com os fi éis iratienses. 

Relíquia é um fi o de cabelo de São João Paulo II, e fi cará na Igreja Matriz São Miguel, em Irati

Dom Sérgio apresentou o certifi cado de comprovação da relíquia

Pe Helio, bispo Dom Sergio e pároco da igreja São Miguel, Sandro 

Bispo Dom Sérgio na cerimônia de chegada da relíquia em Irati
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A belíssima Anna Luísa Wünsch completa seus 15 anos no próximo dia 25. Que este dia 
seja de muito encanto e alegrias, que nesta nova etapa seus sonhos mais lindos se 

tornem realidade e que você desfrute da vida com muita sabedoria e leveza. 
Feliz aniversário! Filha de Silvionei Wünsch e Alessandra Luísa Schasko Wünsch. 

O pequeno Pedro Henrique comemorou seus 7 aninhos 
na quarta-feira (20), o tema escolhido foi do time do co-

ração, Flamengo. Que você tenha um caminho iluminado 
pela frente e seja muito feliz. Feliz aniversário!

Filho de Gilmar Pereira e Rita Boendoski 

Nesta sexta-feira (22), o radialista Tadeu Stefaniak recebe 
os cumprimentos pela passagem do seu aniversário. Que 
você possa comemorar esta data por muitos anos e que 

em todos eles a alegria se faça presente. Parabéns!
Quem passou pela Serli Corti-
nas e Percianas na terça-feira 
(19) foi recepcionado por uma 
bela equipe e um delicioso co-

quetel. Além de poder conferir o 
novo espaço da loja, que conta 

com o que há de mais moderno 
e de extrema qualidade. A pro-

prietária Serli  Laroca
 convida a todos a 
conhecer o espaço. 

Sucesso!

O tão esperado SIM!
Sara e Eliezer Schweigert passaram de noivos a recém-casados! Que esta nova fase 

transborde alegrias e realizações e que com o passar do tempo esse amor cresça e se 
solidifi que cada fez mais. Felicidades!
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