
• A semana finda com diminuição dos valores extremos das tem-
peraturas mais significativos entre as regiões central ao sul. Previ-
são para chuvas fracas entre a Serra do Mar às praias.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/09/19................................. R$ 73,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/09/19.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/09/19................................. R$ 49,50

Fonte: Deral/Seab

CAPS de Florestópolis realiza palestra 
de prevenção contra o Suicídio

 Na última 4ª feira, 11 de setembro, o CAPS de Florestópolis realizou uma manhã de informações, 
onde o tema abordado foi “SUICÍDIO”. 
 No mês de setembro o destaque é para alertar a grande importância da saúde mental, fortalecendo 
as ações do “SETEMBRO AMARELO”, dedicado a campanha de prevenção ao suicídio.
 Estiveram presente a Secretária de Saúde Caroline Ricci Paduanelo, a 17° Regional de Saúde re-
presentada pelo Sr. Mário (Coordenador da Atenção Primária) e toda a rede municipal.

Fonte: https://www.florestopolis.pr.gov.br

Vacinas contra sarampo e 
febre amarela estão 

disponíveis para a população 
de Primeiro de Maio

 O Departamento de Saúde de Primeiro de Maio informa que estão dis-
poníveis na Unidade Básica de Saúde do Bairro Raul Garcia, as vacinas contra 
o Sarampo e a Febre Amarela.
 As vacinas estarão disponíveis todas as segundas-feiras para a popu-
lação com idade de 06 meses até 49 anos, no caso do Sarampo e idades entre 
09 meses a 59 anos no caso da febre amarela.
 Não se esqueça de levar a carteirinha de vacinação.
 Contra a febre amarela, é importante salientar que todos os moradores 
da zona rural devem se atentar a vacina, aproveitaando a oportunidade.
 Este é um trabalho continuo da Secretaria Municipal de Saúde de Pri-
meiro de Maio.

Fonte: https://www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

Projeto show de bola em 
Primeiro de Maio: uma grande 

iniciativa social
 O esporte é um exemplo de união de forças e propostas em torno de um mesmo ideal. É o melhor 
instrumento na área social para tirar nossos jovens do caminho das drogas, da marginalidade e da violência. 
Além das contribuições que ele pode trazer na perspectiva da formação do cidadão, como o desenvolvi-
mento das múltiplas inteligências, o esporte também pode ser usado para estabelecer novas relações de 
amizades e para despertar a auto-estima de crianças, jovens e adultos, além de servir como instrumento 
social de desenvolvimento da cidadania e de ruptura dos preconceitos sociais.
 É neste sentido que a Secretaria Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio, manteve e 
garante a manutenção do projeto SHOW DE BOLA. Uma iniciativa que atende 270 crianças e adolescentes 
e 07 a 17 anos, ensinando modalidades esportivas como futebol de campo, futsal, voleibol e danças.

Fonte: https://www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

 Acontece em Alvorada do Sul a primeira edição do Alvobike Solidária, 
no dia 13 de outubro de 2019.
 O horário de realização das provas será das 06:00 às 13:00.
 Serão 3 categorias: Light com percurso de 15km, Sport com 30km e Pro 
com percurso de 50km, e será realizado na Avenida Beira Lago, um dos mais 
belos cartões postais do município.
 As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço: https://www.
sympla.com.br/1-alvobike-solidaria-mtb__626542
 O evento é uma realização da Apae de Alvorada do Sul, com apoio da 
Prefeitura Municipal e Pebaláticos Bike.

Fonte: https://www.facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/

Alvobike Solidária MTB em 
Alvorada do Sul


