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Lar Cooperativa: 57 anos de 
experiência, inovação e crescimento

O Ginásio de Esportes 25 de Julho de Missal está passando por uma reforma ampla, visando melhorar as condições 
das arquibancadas, dos banheiros, da acessibilidade, das cabines de transmissão e também as condições aos servidores 
do Departamento de Esportes e vestiários. A estrutura interna de banheiros, copa e cozinha, foram remodelados, modifi-
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Assessoria de Imprensa da Itaipu Binacional

Quase metade da segunda ponte, entre Brasil 
e Paraguai, está concluída

O último boletim do DER informa que até o momento, 49% da construção foram executadas.

A construção da Ponte Inter-
nacional da Integração sobre o 
Rio Paraná, que vai ligar Foz do 
Iguaçu, no Brasil, e Presidente 
Franco, no Paraguai, está com 49% 
da obra concluída. A informação 
foi divulgada pelo Departamento 
de Estrada de Rodagem (DER), 
responsável pelo gerenciamento da 
obra, financiada pela margem bra-
sileira da usina. Os investimentos 
já somam R$ 115 milhões.

Essas e outras obras estrutu-
rantes financiadas pela margem 
brasileira da usina de Itaipu, com 
aportes de mais de R$ 2,5 bilhões 
em dois anos de gestão do gene-
ral Joaquim Silva e Luna frente à 
Diretoria Geral Brasileira, só foram 

possíveis graças a uma reestrutura-
ção da empresa. Essas obras estão 
garantindo postos de trabalho para 
mais de 2,5 mil pessoas.

De acordo com o DER, com a 
finalização do processo de deslo-
camentos dos trechos concretados 
no lado brasileiro, no mês de março, 

foi iniciada a execução da segunda 
etapa da caixa de equilíbrio, que 
possui 22,70 metros de largura e 
25 metros de comprimento, feita 

em concreto armado, tendo por 
função servir de contrapeso para 
o vão central da ponte.

Nesta fase, é feita a instalação 
das 18 unidades de tubos forma, 
num total de 160, que abrigarão 
os estais da ponte. A execução do 
mastro brasileiro no apoio 06 con-
tinua em ritmo acelerado, podendo 
chegar ao final do mês com um total 
de aproximadamente 118 metros 
de altura.

Já no Paraguai, o estágio 
das obras também está avan-
çado.  A execução do mastro foi 
desenvolvida de forma rápida. A 
previsão é que ate o final do mês, 
aproximadamente 88 metros de 
altura sejam concretados. No 
apoio 01, houve a continuidade 
da execução do segundo trecho 
concretado e deslocamento dele. 
Esse segundo trecho possui 20,50 
metros de largura e 28,12 metros 
de comprimento, feito em concreto 
armado com peso aproximado de 
1.100 toneladas.

Quanto aos acessos, o departa-
mento informa que, até o momento, 
2% das obras foram executadas. 
Os investimentos chegam a R$ 
2,3 milhões.

Foto: Valtemir de Souza

Foto: Valtemir de Souza Foto: Valtemir de Souza
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LAR COOPERATIVA: 
57 anos de experiência, inovação e crescimento

Fundada a partir da necessi-
dade de 55 pequenos produtores 
rurais, a Lar Cooperativa iniciou em 
19 de março de 1964 suas ativida-
des em Missal (PR) e desde então a 
cada dia escreve capítulos de uma 
história repleta de planejamento, 
desafios superados, união de forças 
e conquistas. A Lar Cooperativa 
agroindustrial hoje é formada 
por 11.890 associados e 21.574 
funcionários, sendo a cooperativa 
singular que mais emprega no país 
e exporta seus produtos para mais 
de 80 países.

De acordo com o diretor-presi-
dente Irineo da Costa Rodrigues, 
a Lar trabalha para atender as 
necessidades dos associados, 
no início eram mais voltadas a 
colonização do Oeste do Paraná e 

comercialização da produção agrí-
cola, atualmente as necessidades 
estão voltadas a tornar os associa-
dos competitivos, pois agora são 
empresários rurais.  “Queremos 
que eles sejam tão produtivos ou 
melhores que qualquer produtor 
no nosso país ou até fora do país. 
Bons gestores e competentes como 
empresários do agronegócio”, 
complementou o dirigente.  De 
acordo com o dirigente o que a 
Cooperativa procura fazer agora, 
é ser uma ponte do associado que 
produz, seja grãos ou frango, e levar 
esse produto de qualidade até onde 
está o consumidor, cada vez mais 
exigente. Além da inegável repre-
sentatividade da Lar na economia 
da região, bem como, em todos os 
municípios nos quais está presente, 

alavancando o desenvolvimento, 
gerando empregos, mudando a 
história de milhares de pessoas.

O diretor-presidente também 
destaca que o trabalho da Coo-
perativa está baseado no quinto 
princípio do cooperativismo, ou 
seja, aprender continuamente, 
oportunizar o conhecimento, tanto 
para associados quanto para fun-
cionários, principalmente agora 
com a Lar Universidade Corpo-
rativa, inovação e planejamento 
estratégico. Soma-se a isso o foco 
nos negócios de grãos e carnes, 
que hoje representam 90% do 
faturamento da Lar Cooperativa 
e a preservação ambiental, com 
uso racional dos recursos naturais 
e foco em fontes alternativas de 
energia.

O crescimento
A Lar teve a satisfação de 

apresentar no mês de janeiro o 
melhor resultado de sua história: R$ 
783 milhões referente ao exercício 
de 2020, além de faturamento de 
R$10,78 bilhões, com crescimento 
na ordem de 45% se comparado ao 
ano anterior.

Na produção agrícola, em 2020 
a Lar recebeu 2,36 milhões de 
toneladas de soja e 2,44 milhões de 
toneladas de milho, na suinocultura 
a produção ultrapassa a marca 
de 851 mil leitões/ano e em 2021 
o abate de aves já é superior a 
900 mil aves/dia, com previsão de 
redução devido à alta dos custos 
de produção, puxado pelos altos 
preços do milho e farelo de soja, 
os principais ingredientes da ração.

Ao longo dos anos a Coopera-
tiva também investiu em estrutura, 
hoje são duas indústrias de soja, 
quatro indústrias de aves, 54 pontos 
de recepção de grãos, 32 escritórios 
de atendimento aos associados, 
cinco indústrias de rações, além 
de sete unidades de produção de 
leitões, unidades de produção de 
matrizes para aves e ovos galados, 
dois incubatórios de ovos férteis, 
somados a laboratórios, frota pró-
pria e estruturas de apoio.

A Lar segue se destacando no 
Brasil e no mundo, celebrando suas 
conquistas e demonstrando que 
mesmo em tempos difíceis a força 
da cooperação faz a diferença e 
mantendo o seu cuidado com as 
pessoas.

O diretor-presidente da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, destaca que o trabalho da 
Cooperativa está baseado no quinto princípio do cooperativismo, ou seja, aprender 
continuamente, oportunizar o conhecimento, tanto para associados quanto para 
funcionários.

A Lar Cooperativa agroindustrial hoje é formada por 11.890 associados e 21.574 funcionários, sendo a cooperativa singular 
que mais emprega no país e exporta seus produtos para mais de 80 países. Na foto, o Centro Administrativo em Medianeira.

Unidade Industrial de Aves, em Matelândia. Mix de produtos da Lar.

Assessoria - Lar Cooperativa
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Reforma e ampliação do Ginásio de Esportes 
25 de Julho de Missal estão sendo finalizadas

O Ginásio de Esportes 25 de 
Julho de Missal está passando 
por uma reforma ampla, visando 
melhorar as condições das arqui-
bancadas, dos banheiros, da 
acessibilidade, das cabines de 
transmissão e também as condi-
ções aos servidores do Departa-
mento de Esportes e vestiários. 
A estrutura interna de banheiros, 
copa e cozinha, foram remodela-
dos, modificando o layout do local.

O projeto, foi elaborado pelo 
setor de Planejamento do município 
de Missal, seguindo especificações 
técnicas. A obra está praticamente 
concluída, restando apenas alguns 
detalhes, as vistorias provisórias 
e vistoria final por parte dos fis-
cais de contrato. Prefeito, Vice e 
vereadores, estiveram na tarde 
desta quarta-feira, 24 de março, 
verificando situações pontuais.

O Engenheiro Anderson 
Schwendler apresentou às auto-

ridades, as especificações do 
projeto, onde foram avaliados e 
discutidos, item por item, aquilo 
que estava previsto com o exe-
cutado. Os vereadores tiveram a 
oportunidade de tirar dúvidas e 
apresentar sugestões no decorrer 
da reunião. Após, todos visitaram 
as instalações do Ginásio para 
verificar a obra.

A obra
No conjunto da obra houve a 

reforma de 2.138,44 m² e amplia-

ção de 99,9 m². O Investimento 
total da obra, a partir da licitação, 
estava previsto em R$605.604,00 
e a execução foi feita pela Cons-
trução CRF Eirelli – EPP, empresa 
vencedora da licitação, que ocorreu 
ainda no final de 2019. Além disso, a 
quadra foi modificada, bem como a 
iluminação, itens que não estavam 
inclusos no valor acima citado.

O projeto tramitou junto a 
Administração Municipal de Missal, 
que integra um conjunto de investi-

mentos na ordem de 5 milhões de 
reais, tendo em vista que se trata 
de um financiamento por intermédio 
do Programa FINISA, da Caixa 
Econômica Federal. Portanto, além 
da reforma do ginásio, outras impor-
tantes obras foram contempladas.

Participantes da Reunião 
e Vistoria

Estiveram presentes o Prefeito 
de Missal, Adilto Luis Ferrari, o 
vice-prefeito, Eugênio Schwendler, 
o Diretor de Esportes, Anderson 

Seffrin, o Chefe de Divisão de 
Esporte e Lazer, Tauan Lenz e o 
Engenheiro Fiscal do contrato, 
Anderson Schwendler.

Do Poder Legislativo estive-
ram os vereadores Elias Xavier 
Andrade, Algacir Kroth, Ceni da 
Rosa Justen (Gringa), Tarcísio (Tati) 
Mascarello, Jair Rauber e Maico 
Luzzi (Boi).

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Missal

Autoridades locais foram verificar pontos do projeto e da execução realizada.
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Fiscalização Municipal recebem veículo e assinam 
termo de compromisso em Missal

O setor de fiscalização do 
município de Missal tem tido cada 
vez mais um papel importante no 
cumprimento das leis, principal-
mente no período de pandemia, 
mas também em diversas situações 
do município. A fim de dar melhores 
condições de trabalho aos ser-
vidores, o setor recebeu um dos 
veículos que passou recentemente 
por uma revisão completa.

Da mesma forma que os outros 
setores, cada um dos servidores 
assinou um termo de responsabi-
lidade, visando garantir a própria 
segurança com um veículo de 

melhor qualidade, bem como, com 
o compromisso de zelar pelo patri-
mônio do município. Os veículos 
serão revisados a cada 06 meses, 

justamente para que haja maior 
segurança para que os utiliza.

O registro oficial com a entrega 
do veículo, bem como com a assi-

natura do termo, ocorreu na manhã 
desta segunda-feira, 22 de março, 
no estacionamento superior do 
Paço Municipal com a Presença dos 

servidores da Tributação/Fiscaliza-
ção, o Prefeito Ferrari, vice-prefeito 
Chenho e o secretário de Finanças, 
Mauro Kern Pauli.

Missal faz Recuperação da margem da PR-495 
do centro até a comunidade de Esquina Gaúcha

O município de Missal desen-
volveu os trabalhos de recuperação 
da margem da PR-495 do centro 
de Missal até a comunidade de 
Esquina Gaúcha na gruta de São 
Cristóvão. O material utilizado 
para a recuperação é o resíduo 
do asfalto que foi retirado para a 
recuperação da via. Este resíduo, 
no entanto, precisa da liberação do 
DER (Departamento de Estradas 
e Rodagem), no qual o município 
de Missal conseguiu a referida 
liberação.

O serviço durou praticamente 
dois dias por parte da secretaria 
municipal de Obras, Urbanismo e 
Transporte de Missal. A via possuía 
acostamento, no entanto, se torna-
vam perigoso, devido ao degrau 
na saída da pista. O serviço, além 

de possibilitar o acostamento com 
mais segurança, auxilia para as 
pessoas que diariamente fazem 
suas caminhadas no local, garan-
tindo também maior segurança aos 
usuários. 

O vice-prefeito de Missal, 
Eugênio Schwendler (Chenho), 
foi conferir o andamento da obra 
juntamente com o secretário de 
Obras, Urbanismo e Transporte, 
Mário Schassott.

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Missal

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Missal
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A prefeitura de Itaipulândia 
abriu na quarta-feira (24) inscrições 
para processo seletivo simplifi-
cado (PSS) visando contratação 
temporária de profissionais para 
atuarem na área da Saúde, Assis-
tência Social e Educação por prazo 
determinado.

As vagas são para Enfermeiro, 
Técnico de Enfermagem, Atendente 
de Farmácia, Auxiliar de Consultório 
Dentário, Dentista, Fonoaudióloga, 
Fisioterapeuta, Assistente Social, 
Psicólogo(a) e Agente de Endemias 
para atuarem em Estabelecimentos 
da Rede Municipal.

As inscrições ocorrem até o 
dia 16 de abril de 2021 no Paço 

Municipal Tancredo Neves, junto à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
edital completo referente a este Pro-
cesso Seletivo Simplificado pode 
ser consultado na página eletrônica 
do Município em “Diário Oficial” e 
na aba “concursos” no endereço 
www.itaipulandia.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Sair de casa com suspeita ou 
infectado é crime: denuncie 190

No pico da pandemia, que 
já deixou, só no Brasil, 300 MIL 
MORTOS, ainda há pessoas que 
não entendem a gravidade do vírus 
Sars-Cov-2, do gênero Coronaví-
rus, causador da doença Covid-19. 

Febre, tosse, vômito, diarreia, 
dores nas costas (onde estão loca-
lizados os pulmões) e no corpo são 
alguns sintomas. Não há remédio 
que cure, nem tratamento precoce 
comprovado pela Ciência. Existe a 
vacina, recentemente descoberta, 
que salva vidas e evita que os 
pacientes desenvolvam quadros 
graves caso se infectem com o 
vírus.

Apenas os métodos de pre-
venção são eficazes para evitar 
a transmissão: manter a higiene 
das mãos, distanciamento social, 
evitar aglomerações, ambientes 
ventilados e, principalmente, usar 
máscara protegendo a boca e o 
nariz. 

Em Itaipulândia, quando apre-
senta sintomas, o paciente deve 
procurar a Unidade Sentinela. De 
imediato, ele entra em isolamento, 
com familiares e membros da casa. 

Ele só sai desse isolamento se o 
resultado da coleta der NEGATIVO. 
Caso seja POSITIVO, ele e a família 
permanecem isolados durante todo 
o tratamento, até receber a alta do 
médico.

O isolamento de paciente 
suspeito ou positivado, não é uma 
OPÇÃO. É uma OBRIGAÇÃO. O 
mesmo vale para todos que con-
vivem na residência. É um ato de 
RESPONSABILIDADE pela própria 
vida e pela vida de idosos e pessoas 
com comorbidades (como diabetes, 
doenças cardíacas, doenças pul-
monares, hematológicas e outros).

Descumprir o isolamento social, 
prescrito e decretado pelo médico, 
é CRIME conforme Art. 268 do 
Código Penal e pode gerar deten-

ção, de um mês a um ano, e multa.
“A pena é aumentada de um 

terço, se o agente é funcionário da 
saúde pública ou exerce a profissão 
de médico, farmacêutico, dentista 
ou enfermeiro” – expõe o Artigo.

O número para denúncias de 
descumprimento de isolamento, 
assim como descumprimento do 
Decreto Municipal 316/2020 que 
dispõe as medidas sanitárias de 
combate à Covid-19 é o 190, da 
Polícia Militar. 

Informe caso flagrar festas 
clandestinas, aglomerações de 
pessoas acima do limite e pessoas 
positivadas ou suspeitas, ligue, 
denuncie, faça a sua parte. A res-
ponsabilidade pela vida é de todos.

Itaipulândia abre PSS na área da 
Saúde, Assistência Social e Educação

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

www.facebook.com/mario.fank.3

Tributação de Itaipulândia alerta:
Ùtima semana para pedido de isenção do 
IPTU 2021 

O Departamento de Tributação 
de Itaipulândia comunica que o 
prazo para solicitação de isenção 
do Imposto Predial Territorial e 
Urbano (IPTU) se encerra no dia 
07 de abril (quarta-feira).

Interessados devem compare-
cer na prefeitura municipal, setor 
de tributação para preenchimento 
do requerimento de isenção, por-
tando RG e CPF, comprovante de 
endereço atualizado, comprovante 
de benefício/aposentadoria. 

Mais informações pelo telefone 

3559-8030.
 Tem direito a isenção, desde que 
preenchidos os requisitos da lei:
- Pessoas idosas acima de 60 anos;
- Aposentados ou pensionistas;
- Portadores de necessidades 
especiais ou sua família.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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A Prefeita Cleide Prates 
confirmou o depósito dos 
valores referentes à duas 
parcelas do Auxílio Emergen-
cial Municipal do Programa 
Supera Itaipulândia.

O Supera Itaipulândia foi 
criado em 2020 e no início 
da atual gestão foi encami-
nhado projeto para a Câmara 
Municipal com a intenção 
de efetuar o  pagamento de 
mais seis parcelas do Auxílio, 
sendo o projeto aprovado por 
unanimidade.

Na quinta-feira, 25, a Admi-
nistração Municipal efetuou o 
depósito de R$ 1.690.870,88 
(hum milhão, seiscentos e 
noventa mil, oitocentos e 
setenta reais e oitenta e oito 
centavos) referente à duas 
parcelas (janeiro e fevereiro) 
e os valores já estão disponí-
veis e inseridos nos cartões 
destinados às famílias que 
já estavam cadastradas no 
Programa Supera Itaipulândia 
em 2020.

A prefeita Cleide Prates 
disse que “mais uma vez o 
município de Itaipulândia faz a 
sua parte nesse momento tão 
difícil pelo qual a humanidade 
passa com a pandemia do 
novo coronavírus. Esperamos 
que as pessoas e famílias 
beneficiadas façam bom 
uso desse dinheiro.” Cleide 
ainda destacou a importância 
dessa ação para o comércio 
da cidade. “Como o pro-
jeto estipula que os cartões 
somente poderão ser usados 
nas empresas que se creden-

ciaram junto à vencedora da 
licitação, entendemos que os 
benefícios atingem de forma 
direta o comércio local.”

A Secretária de Assistência 
Social Leila Prates enfatizou 
que “estamos felizes em 
poder estar liberando esses 
pagamentos tão necessários 
para essas famílias mais 
necessitadas. Temos certeza 
que a Administração Municipal 
tomou a decisão acertada em 
estender o Auxílio Emergen-
cial.” A Secretária destacou 
o empenho dos vereadores. 
“Precisamos destacar o tra-
balho e a dedicação dos 
vereadores que agilizaram 
a aprovação do projeto e 
assim a empresa de cartões 
foi licitada e hoje as famílias 
recebem o Auxílio.”

 Confira a relação das 
empresas que estão CRE-
DENCIADAS até manhã de 
sexta-feira 26/03 :

NOME FANTASIA
01 – OPEN Eletrônicos
02 – iTechCell
03– Relojoaria e Ótica 
Aliança
04 – Kadu Som – Centro 
da Moda
05 – Agropecuária JD
06 – Refrigeração Itaipu-
lândia
07 – Lanchonete da Praia
08 -Motos Progresso
09 – Mercado Milani

10 – Mercado Preço Bom
11 – Espaço kids
12 – Visual Enxovais
13 – RS Calçados
14 – Opção Fashion
15 – RM Móveis
16 – Boutique das Gurias
17 – iCELL
18 – Ki Delicia
19 – Agrovida
20 – Chico Materiais para 
Construção
21 – Panificadora Maju
22 – Ótica Status
23 – Rancho Beer
24 – Mini Mercado Bataioll
25 – Beauty Cosméticos
26 – Alemão Lanches
27 – Farmácia Nova Farma
28 – Ateliê Agulha de Ouro
29 – Itaipu Materiais para 
Construção
30 – COSTURART
31 – Mídia Digital
32 – LAR
33 – Magazine Scherer
34 – JOIA Presentes

35 – Ferragens Itaipulân-
dia
36 – Loja Popular
37 – Yanice Vestuário
38 – Detalhes Decorações
39 – CDR construtora
40 – Pampa e Brasa
41 – Disk Gás e Bebidas 
Curitibano
42 – Esquina Lavacar
43 – CREPES & CHURROS
44 – Farmácia Preço Justo
45 – Odontologia Ghellere
46 – Choperia e Pizzaria 
Empório dos Quatro
47 – Panificadora e Con-
feitaria Sabores Do Trigo
48 – L.A Moda Íntima
49 – Veiga’s Produtos 
Coloniais e Hortifruti
50 – Mercado Real
51 – Panificadora Familiar
52 – Mercado Santa Inês
53 – JK Mercearia
54 – Mercado Central
55 – Kibarato
56 – LUNALLI Modas

57 – Cantinho da Moda
58 – Barato Mania
59–Comercial Grande 
Lago
60 – Mercado Bataiolli
61 – Padaria Santa Isabel
62 – Bueno’s Pizzaria
63 – Stylus Móveis
64 – San Móveis
65 – Super Milani
66 – Pauli Calçados
67 – Auto Posto Missões
68 – Mercado Müller
69 – Mercado Miranda
70 – Baratão Variedades
71 – STYLO 10
72 – Bar Avenida
73 – Damke Eletromóveis
74 – Dani Calçados e 
Confecções
75 – Essenciali Modas

OBS: Esta é a lista oficial 
na manhã da sexta-feira, 
26. Se alguma delas des-
credenciou não comunicou 
a empresa responsável pelo 
pagamento.

Itaipulândia deposita parcelas do Auxílio Emergencial 
Municipal: Confira a lista das empresas credenciadas

Fonte: cidadesdooeste.com.br

Bisneta incentiva bisavó de 92 anos tomar a vacina contra o COVID-19 em Itaipulândia

A bisneta Karine Fernanda 
Ramos Wolfart de 11 anos, mora 
com sua família na comunidade 
do Caramuru em Itaipulândia e 
está fazendo questão de ajudar a 
cuidar de sua bisavó Altiva Pereira 
Ramos de 92 anos. Agora com a 
pandemia a menina incentivou a 
idosa a tomar as vacinas para se 
proteger do Coronavírus.

De acordo Karine foi um ano 
de muita angustia mas agora está 
muito contente com a chegada 
da oportunidade de sua bisavó 
se vacinar “eu e minha família 
sempre estamos se prevenindo 
mantendo os cuidados com a 
higiene, mas agora fiquei feliz em 
saber que existe vacina em minha 
cidade contra essa doença para 
os idosos, pedi com muita preocu-

pação para minha querida vozinha 
fosse se vacinar, devemos cuidar 
sempre de quem amamos. Agora 
estamos aguardando chegar mais 
vacinas para todos poderem se 
vacinar, enquanto isso é usar 
máscara e álcool em gel e evitar 
aglomerações, como me orientou 
a enfermeira do posto de saúde” 
finalizou Karine.

Com informações e fotos de Karine Wolfart 
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Variante P1  “Muito perigosa, mais infecciosa e atinge 
também pessoas mais jovens e até algumas crianças".

Na tarde da terça-feira (16), 
nossa equipe de reportagem con-
versou com Dr. Walter Hurtado, 
médico generalista da Secretaria 
de Saúde em Itaipulândia, sobre 
o quadro agravante da Covid-19 
na Macrorregião Oeste do Paraná.

O total geral de ocupação leitos 
UTI Covid adulto é de 98% na 
Macrorregião Oeste do Estado. Há 
117 pacientes entubados esperando 
abrir vaga de UTI em qualquer 
hospital no Paraná: entre eles, um 
itaipulandiense de 78 anos, com 
comorbidades, internado há mais 
de uma semana e que está sendo 
cuidado pelos profissionais do 
Hospital e Maternidade Itaipulândia.

No momento, a guerra é contra 
o velho conhecido Coronavírus. Mas 
a variante P1 está batendo à porta: 
há casos registrados em estados do 
sul e sudeste do Brasil. A mutação 
se desenvolveu em Manaus em 
condições de clima quente e úmido, 
que fortaleceram o vírus.

Dr. Walter alerta a população: 
“Esta variante é perigosa, mais 
infecciosa e atinge também pessoas 
mais jovens e até algumas crianças. 
É importante se cuidar, manter os 
protocolos sanitários, utilizar álcool 
gel e respeitar o distanciamento 
social” – comenta – “com muita 
força e fé, vamos superar mais 
este desafio”

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Itaipulândia discute adoção do 
Previne Brasil, incentivo financeiro 
para profissionais da saúde

Recentemente a Secretaria 
de Saúde se reuniu com as enfer-
meiras das unidades básicas de 
saúde e as Agentes Comunitárias 
de Saúde para debater, avaliar 
e discutir a indicação dos vere-

adores André Royer e Fernando 
Antunes referente a Lei Municipal 
nº 1.438/2015 que autoriza o Poder 
Executivo a substituir o incentivo 
do Programa Nacional de Melho-
ria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PEMAQ), para o 
novo incentivo financeiro, o Previne 

Brasil. 
Esse valor vem com objetivo de 

incentivar o trabalho desenvolvido 
entre os profissionais da atenção 
básica e profissionais do NASF. 
Em breve, a Secretaria de Saúde 
irá divulgar mais informações sobre 
o programa.

 Dr. Walter Hurtado

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Prefeita Cleide e Secretário de 
Cultura acompanham as obras 
da reforma no Centro de Artes

Iniciou na semana passada a 
reforma no Centro de Artes, locali-
zado na Avenida Torres. O prédio, 
espaço cultural ícone do Município, 
vai receber investimentos em 
pintura, telhado e portas, além de 
mudanças na estrutura física em 
locais estratégicos, melhorando a 
acessibilidade e democratizando 
o acesso. 

"Agradecemos a Administração 
Municipal por realizar essa reforma 
que trará muitos benefícios em 
nosso querido município, e estamos 
à disposição para trabalhar cada 
vez mais pelas famílias Itaipulândia” 
– explica o secretário de Cultura e 
Esporte, Tiago Borges de Barcellos.

“Nossas crianças e nossos 
professores merecem um espaço 
amplo e confortável para realizar 
as oficinas e cursos. Somos um 
município com muitos talentos em 
várias modalidades: arte, música, 

dança, esporte... vamos investir 
para que estes talentos possam 
brilhar cada vez mais e levar o 
nome de Itaipulândia para os 
quatro cantos do país” – comenta 
a prefeita, Cleide Prates.

Prefeita Cleide reassume 
chefia do Poder Executivo 
Municipal de Itaipulândia

Na manhã da terça-feira (23), 
a prefeita Cleide Prates reassumiu 
o cargo frente a Administração 
Municipal de Itaipulândia, após 15 
dias de licença.

A Prefeita Cleide agradeceu ao 
vice prefeito Lindolfo Martins Rui 
que exerceu o cargo interinamente 
durante o período, e ressaltou que 
volta com muita motivação para 
continuar os trabalhos e atender a 
população.

Assessoria de Imprensa do Municipio 
de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do Municipio 
de Itaipulândia

O Município de Itaipulândia 
ocupa a 155ª posição no Índice 
de Desenvolvimento Sustentável 
das Cidades – Brasil (IDESC). 
O ranking é uma iniciativa do 
Programa Cidades Sustentáveis, 
desenvolvido pelo Ministério 
Brasileiro da Ciência, Tecnologia 
e Inovações. 

“Ocupar esta posição, é motivo 
para comemorar, mas também 
para refletir: o que podemos pro-
duzir e construir enquanto Poder 
Público Municipal para avançar 
ainda mais? Vamos investir 
massivamente nisso” – comenta 

a prefeita Cleide Prates.
A avaliação apresenta a dis-

tância para atingir as metas dos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), propostas 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

Entre os 17 ODS propostos 
pelas ONU, são: erradicação da 
pobreza; fome zero e agricultura 
sustentável; saúde e bem-estar; 
educação de qualidade; igualdade 
de gênero; água limpa e sanea-
mento; energia limpa e acessível; 
trabalho decente e crescimento 
econômico.

Ocupar esta posição, é motivo para comemorar, mas também para refletir: o que podemos produzir e 
construir enquanto Poder Público Municipal para avançar ainda mais? Vamos investir massivamente 
nisso” – comenta a prefeita Cleide Prates.

Assessoria de Imprensa do Municipio 
de Itaipulândia

 Itaipulândia é destaque entre os 5.570 municípios brasileiros
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Estado do Paraná produz um 
terço da carne de frango do Brasil

Líder nacional na atividade 
avícola, respondendo por um terço 
do abate de aves no País no ano 
passado, a produção de carne de 
frango no Paraná teve crescimento 
de 3,9% em 2020 com relação ao 
ano anterior. O volume total foi de 
4,49 milhões de toneladas, 33,4% 
das 13,7 milhões de toneladas pro-
duzidas pelo Brasil em 2020, com 
mais de 2 bilhões de aves abatidas.

Os dados da Estatística da 
Produção Pecuária, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), também são confirmados 
pelo Sindicato das Indústrias de 
Produtos Avícolas do Estado do 
Paraná (Sindiavipar), cujas indús-
trias associadas foram responsá-
veis pelo abate de 1,95 bilhão de 
aves no ano passado, 4,5% a mais 
que em 2019, quando 1,87 bilhão 
de animais foram abatidos. A enti-
dade representa 45 abatedouros e 
incubatórios paranaenses.

Mesmo com a pandemia, que 
exigiu adaptações e investimentos 
no setor, os produtores come-
moram o bom resultado do ano 
passado. “O setor de alimentos 
do Brasil provou que é possível 
se adaptar e manter a produção 
em condições saudáveis. Sempre 
tivemos um rigor muito alto com 
a higienização, antes mesmo do 
surgimento da pandemia”, explica 
o presidente do Sindiavipar, Irineo 
da Costa Rodrigues.

EXPORTAÇÃO – Além de prin-
cipal produtor, o Paraná é também 
o Estado que mais exporta carne 
de frango no País. Responde por 
40,9% das exportações brasileiras 

no setor e vende para cerca de 
160 países. É quase o dobro das 
exportações de Santa Catarina, que 
fica em segundo lugar, com 21,6% 
das exportações. Na sequência 
vem o Rio Grande do Sul, com 
16,9%. Juntos, os três estados do 
Sul concentram 79,4% do frango 
brasileiro comercializado para 
outros países.

O frango, segundo principal 
produto, atrás apenas da soja em 
grão, e a principal proteína animal 
exportada pelo Paraná, respon-
deu, em 2020, por 21,6% de todo 
o comércio exterior paranaense, 
com a venda de 1,59 bilhão de 
toneladas no ano passado. Esse 
total representou US$ 2,56 bilhões 
na balança comercial estadual, ou 
R$ 14,71 bilhões na cotação atual.

O principal destino é a Ásia, 
sendo que a China compra um 
quarto da carne de frango do 
Estado, ou 410,18 milhões de 
toneladas. Outros importantes 
mercados são os Emirados Árabes 
Unidos (117,77 milhões), Japão 
(114,1 milhões), Arábia Saudita 
(92,92 milhões) e Coreia do Sul 
(63 milhões). Os dados foram com-
pilados pelo Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes), com base nas 

informações da Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério 
da Economia.

SANIDADE ANIMAL – As 
recentes mudanças no status 
sanitário do Paraná vão interferir 
positivamente em toda a cadeia 
de carnes paranaense, incluindo 
a avicultura. Neste mês, o Estado 
recebeu parecer favorável do 
comitê técnico da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE) e 
deu mais um passo para o reconhe-
cimento internacional como área 
livre de febre aftosa sem vacinação, 
além de ser reconhecido como 
zona livre de peste suína clássica 
independente.

“Imagino que o Brasil possa 
saltar de 29 milhões de toneladas 
de proteínas animais por ano, fora o 
leite, para 35 milhões de toneladas 
em 10 anos. Com essa expectativa, 
o Paraná sairá de 6 milhões para 7 
milhões ou 7,5 milhões de tonela-
das. Estamos crescendo bem em 
frango, no qual somos campeões, 
e em suínos, vislumbrando a lide-
rança”, avalia o secretário estadual 
da Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara. “O Estado 
mostra aos outros países que tem 
volume, escala e qualidade, dá 
para comprar e comer sem risco”.

Fonte: AEN

Pavimentação Poliédrica em União 
da Vitória sentido São João está 
em andamento em Missal

Diversas obras que estão em 
andamento em Missal. Entre elas 
está a Pavimentação Poliédrica na 
Comunidade de União da Vitória, 
que dá sentido a São João. O Pre-
feito de Missal, Adilto Luis Ferrari, o 
vice-prefeito, Eugênio Schwendler 
e o secretário de Obras, Urbanismo 
e Transporte, Mário Schassott, 
foram acompanhar os trabalhos 
que vem ocorrendo.

Este trecho se trata de uma 
emenda parlamentar do Deputado 
Federal Evandro Roman, obra lici-
tada ainda em agosto de 2020. No 
início do ano, houve a exigência por 
parte da Administração para que 

esta, e outras que estavam paradas 
no município, fossem retomadas. O 
investimento a partir do processo 
licitatório é de R$178.282,93, sendo 
6.000 M² de pavimentação.

Os gestores municipais foram 
na tarde da última terça-feira, 
30 de março, além de conferir o 
andamento, conversar com as 
pessoas sobre as expectativas, 
ouvir as demandas e também exigir 
a agilidade, pois se trata de uma 
necessidade e um pedido antigo 
destes moradores e produtores 
que necessitam utilizar a via. Houve 
a visita ainda de cascalhamento 
feitos em propriedades rurais, 
incentivando sempre o setor pro-
dutivo de Missal.

Assessoria de Imprensa do Município 
de Missal

“O setor de alimentos do Brasil provou que é possível se adaptar e manter a produção em condições saudáveis. 
Sempre tivemos um rigor muito alto com a higienização, antes mesmo do surgimento da pandemia”, explica o presidente do 
Sindiavipar, Irineo da Costa Rodrigues..
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PIADINHAS CURTAS
COITADO DO BIXINHO 
Como é que faz para um passarinho rir?
Fácil: joga ele na parede que ele racha o bico.(Bricadeirinha)

ALUNO OBEDIENTE
Um pai disse ao filho:
– Se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou:
– E aí, como foi na prova?
O filho respondeu:
– Quem é você? 

VAZO RUIM
– Quanto custam esses vasos?
– O bom custa 20 e o ruim custa 40.
– E por que o ruim é mais caro?
– Porque vaso ruim não quebra.

ECONOMIZANDO NA EDUCAÇÃO
Joãozinho levou o boleto de pagamento da sua escola para o pai:
– Meu Deus, mas como é caro estudar nesse seu colégio! – disse o pai.
Joãozinho respondeu:
– E olha que eu sou o que menos estuda na minha turma.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
 DE OPERAÇÃO

KEITY KAROLINE KNOB torna público que recebeu do IAT, a 
Licença de Operação para Atividade de SUINOCULTURA (TER-
MINAÇÃO), instalada na Parte do Lote Rural 313, Gleba Nº 16, 
Linha Botafogo, Itaipulândia-PR, com validade até 04/05/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

KEITY KAROLINE KNOB torna público que irá requerer ao IAP, a 
Renovação daLicença de Operação para Atividade de SUINOCUL-
TURA (TERMINAÇÃO), instalada na Parte do Lote Rural 313, 
Gleba Nº 16, Linha Botafogo, Itaipulândia-PR. 

PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS

CAÇA PALAVRAS 



12 - Geral 30 de Março de 2021

Polícia Militar visita 
prefeitura de Serranópolis

Na quinta feira (25), o prefeito 
municipal de Serranópolis do 
Iguaçu Ivo Roberti juntamente com 
o vice-prefeito Gilberto Marsaro 
receberam a visita de represen-
tantes da Polícia Militar do Paraná, 
para uma reunião onde foram 
debatidos diversos assuntos como 
a troca de comando da PM, sobre 
um projeto da construção de um 
novo destacamento da polícia 
militar e o pedido de uma nova 

viatura para auxiliar na segurança 
no município. 

Estiveram presentes no gabi-
nete o 1 Ten. Andre Felipe de 
Gois Santos. Sub. Comandante 
da 2° CIA, o Ten.Cel. Marcos 
Kamakawa comandante 14°BPM, 
o Cap. Emerson De Paula Da Silva 
comandante da 2°CIA 14°BPM 
Medianeira/ Foz e o Cabo Edilson 
Sales da Silva Motorista cmd. 
14°BPM e o Cabo Claudir Fucs.

Assessoria de Imprensa - Serranópolis

TJ OBRAS E PRÉ- FÁBRICADOS entrega grelhas 
para suinocultor em Itaipulândia

A TJ OBRAS E PRÉ FABRI-
CADOS realizou recentemente o 
atendimento a mais um cliente que 
optou pelo uso de grelhas no piso 
das pocilgas, dessa vez  a entrega 
do material foi na propriedade 
do suinocultor Valmir Selzler da 
comunidade de Esquina Gaúcha 
em Itaipulândia.

De acordo com o produtor 
rural o material é de excelente 
qualidade e com preço acessível, 
sendo positivo o custo beneficio 
do investimento “estamos fazendo 
várias mudanças em nossos chi-
queirões para tornar cada vez mais 
ágil e produtiva nossa atividade 
e encontramos na TJ OBRAS E 
PRÉ-FABRICADOS o que procura-
mos, grelhas com qualidade, preço 
e entrega rápida” enfatiza Valmir.

O responsável da empresa 
pela venda e atendimento Julio 

Possamai acompanhou a entrega 
do material “agradecemos ao  
suinocultor Vamir Selzler pela pre-

ferência, nosso trabalho é realizado 
dessa forma,  acompanhamos as 
nossas vendas, sendo de forma 

presencial, atendimento por tele-
fone ou no sistema online. Nosso 
objetivo é atender muito bem nosso 

cliente, com atendimento persona-
lizado, produtos de extrema resis-
tência dentro das normas legais, 
agilidade na entrega e ofertando um 
preço que se encaixe no orçamento 
do cliente” destacou Julio.

A empresa TJ OBRAS E PRÉ 
FABRICADOS está a mais de 10 
anos trabalhando na área industrial 
de Santa Inês em Itaipulândia, além 
de realizar obras também faz e 
vende artefatos de cimento, como 
grelhas para pocilgas, pavers, 
tubos, postes e peças para jardim. 
Para saber mais sobre a linha 
de produtos  acesse a página 
facebook.com/grupotjobras,  ou 
através whatsapp 45 9 9980-9669 
e telefone 45 35591611.

Novas turmas retornam as aulas em 
Serranópolis do Iguaçu

No dia 18 de março de 2021, a 
exatamente um ano da suspensão 
das aulas presenciais, alunos de 5º 
ano voltaram à escola para as aulas 
presenciais e nesta segunda-feira, 
22 de março de 2021, os alunos de 
pré I à 4º ano da rede municipal de 
ensino puderam voltar às aulas, 
mas ainda de forma híbrida.

Para a diretora do CMEI 
Teresinha Aparecida Ulsenheimer 
Schardosin, apesar das crianças 
terem que se adaptar a uma nova 
forma de ensino, comparecer ao 
CMEI já é motivo de comemoração, 
“Estamos muito felizes em retornar 
às aulas, as crianças e gostariam 
de poder usufruir a metodologia 
coletiva e lúdica, que é utilizada 
na educação infantil, que infeliz-
mente no momento não é possível, 
mas só por estarem vindo para a 
escola, já é um começo”  Teresi-
nha também mandou um recado 
aos pais “pedimos pra que fiquem 
tranquilos, estamos seguindo todos 
os protocolos, as medidas de pro-
teção estabelecidas no combate 
a Covid-19 e iremos cuidar dos 
nossos alunos” explica a diretora.

Para a retomada das aulas, foi 
necessária a implantação do Proto-

colo de Biossegurança, de acordo 
com as orientações recebidas da 
SESA e SEED. 

Confira algumas medidas 
de segurança que estão sendo 
tomadas na volta às aulas: 
- Uso de máscara obrigatória a 
todos os alunos e funcionários;
- Capacidade do transporte escolar 
reduzida, sendo que os alunos 
utilizam bancos exclusivos;
- Aferição da temperatura dos 
alunos na entrada do transporte 
escolar e também na escola; 
- Tapete sanitizante, álcool em gel 
e higienização dos ambientes; 
- Menos alunos por sala de aula, 
com carteiras identificadas e de 

uso exclusivo do aluno; 
- Horário de lanche escalonado; 
- Orientações aos profissionais 
da Escola, CMEI e motoristas do 
transporte escolar;
- Acompanhamento de profissio-
nais nos corredores com orien-
tações aos alunos o tempo todo.

Seguindo todos os protocolos 
de segurança a retomada das aulas 
foi planejada por uma comissão 
formada por pais, professores, 
gestores municipais da educação 
e saúde que decidiram por melhor 
retomar as atividades com todos os 
cuidados possíveis.

Assessoria de Imprensa - Serranópolis

*As pessoas na foto apenas retiraram as mascaras 
para a realização do registro. Todo o trabalho reali-
zado pela empresa segue as normas de prevenção 
do COVID-19 determinadas em decreto.
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Bueno´s Pizzaria inaugura delivery em Missal 
no seu aniversário de 12 anos de Itaipulândia
A empresa agora conta com três ambientes e visa expandir ainda mais seus negócios na região.

Muitas empresas desde o ano 
passado vem enfrentando dificuldades 
de se manter, algumas chegando até 
a fechar as portas, não conseguindo 
passar por esse momento difícil de 
pandemia da Covid-19, onde leis 
restringem a abertura do comércio 
para evitar aglomerações e assim 
segurar a evolução da contaminação 
do coronavírus.

Com isso o empresário Tito da 
Bueno´s Pizzaria buscou alternativas 
para diminuir suas perdas financeiras 
e também minimizar as demissões em 
seus estabelecimentos, uma delas foi 
trabalhar fortemente com o delivery.

Com esse pensamento foi inaugu-
rada a Bueno´s Pizzaria Delivery em 
Missal, que vem para somar com as 
outras duas de Itaipulândia. Um inves-
timento que mostra a fé do empresário 
na recuperação do mercado após a 
vacinação da população.

O Jornal Extremo Oeste fez uma 
entrevista com o empresário Antonio 
de Nadai, mais conhecido como Tito da 
Buenos. Acompanhe a história de 12 
anos da Bueno´s Pizzaria, um exemplo 
de trabalho, superação e sucesso, 
tanto empresarial como familiar.

JEO - Como nasceu a 
Bueno´s Pizzaria?

Nasceu no município de Catandu-
vas com o meu sogro José Valdecir 
Bueno (in memoriam), a quem sou 
eternamente grato. Foi ele que iniciou a 
empresa com esse nome, que na época 
trabalhava com sorvetes e se chamava 
Buenos Sorveteria. Através de amigos 
José Bueno conheceu Itaipulândia e 

acreditou que seria um bom lugar para 
fazer seu negócio crescer e prosperar e 
com esse pensamento se mudou para 
essa cidade e montou aqui a Buenos 
Sorveteria. Pouco tempo depois já 
estava estruturado na cidade e me fez 
o convite para vir com minha família 
trabalhar com ele em Itaipulândia. Eu 
morava em Catanduvas e trabalhava 
no ramo da panificação, mas confiando 
em meu sogro aceitamos a proposta. 
Com o tempo vimos a oportunidade de 
vender também pizzas fazendo uso do 
meu conhecimento no setor de massas, 
assim transformamos a Buenos Sor-
veteria na Bueno´s Pizzaria.

JEO-Qual é o diferencial da 
Bueno´s Pizzaria?

Nossa equipe é o diferencial, pois 
é muito unida e responsável, além de 
realizar um trabalho com qualidade e 
seriedade, atendemos a todos com 
muito carinho, amamos o que fazemos 
e gostamos de coração de receber 

nossos clientes em nossas pizzarias. 
Mas para se manter no mercado de 
forma competitiva também precisamos 
evoluir, buscar conhecimento e novas 
tecnologias, por isso estamos sempre 
se aperfeiçoando e trazendo o que tem 
de melhor no Brasil em pizzas para 
nosso clientes. Quero aproveitar esse 
espaço para agradecer as escolas de 
pizzaiolo Mercosul de Foz do Iguaçu, 
Master de São Paulo e Gourmet de 
Curitiba onde realizamos cursos impor-
tantes que proporcionaram a nossa 
equipe anexar produtos diferenciados 
em nosso cardápio, estes que conquis-
taram o paladar de nossos clientes.

JEO-Itaipulândia é uma cidade turís-
tica, você tem  clientes desse setor?

Sim, nossa empresa sempre 
recebeu muitos turistas, e nossas 
pizzas com sabores e formas inova-
doras ganhavam o gosto dos turistas. 
Infelizmente estamos vivendo esse 
momento de pandemia que é triste 
para todos, como várias empresas do 
município também sentimos a falta 
dessa movimentação na cidade.

JEO-Qual é o sentimento da 
Bueno´s Pizzaria por Itaipulândia?

A palavra é gratidão. Somos muito 
gratos a população de Itaipulândia que 
nos recebeu de braços abertos, aqui 
tenho minha família, meu trabalho e 
amigos, me sinto privilegiado e sou 
muito feliz em viver aqui. Queremos 
manter nossos negócios aqui, mas 
também ficamos felizes pela aceitação 
de nosso produtos por toda a região, 
temos planos de realizar novos inves-
timentos em outras cidades e estamos 
começamos por Missal.

JEO-Como você encara esse 
novo desafio em Missal?

Queremos agradecer a essa linda 
cidade, sempre fomos muito bem 
recebidos por essa gente tão especial, 
estamos muito felizes em abrir está 
nova casa da Bueno´s Pizzaria Deli-
very. Já tinhamos em Itaipulândia uma 
boa clientela de Missal, acreditamos 
que agora com a proximidade vamos 
ampliar nossas vendas e sempre de 
forma positiva colocamos fé que tudo 
vai dar certo.

JEO-Deixe uma mensagem para o 
aniversário de 12 anos da
Bueno´s Pizzaria.

Primeiramente quero agradecer a 
minha família, uma amor e uma união 
eterna de sangue e coração, e também 
a minha equipe, aos meus amigos 
clientes, fornecedores, a todos que 
mesmo em momentos difíceis sempre 
estiveram lutando para o sucesso 
dessa empresa familiar chamada 
Bueno´s Pizzaria. São 12 anos muito 
trabalho e conquistas, 2020 foi um 
ano complicado, mas 2021 iniciou com 
esperança, e assim olhamos para o 
futuro com bons olhos e com fé que tudo 
vai passar e que amanhã seja melhor 
do que hoje foi. Desejo muitos anos 
de trabalho para a Bueno´s Pizzaria e 
felicidades com muita pizza a todos . 
Muito obrigado!

Nova estrutura na rua Nossa Senhora da Luz n° 246 em Missal. Equipe da Bueno´s Pizzaria de Missal.

Empresário Antonio de Nadai, mais conhecido como Tito da Buenos.  Equipe geral da Bueno´s Pizzaria.

Tito com seu pai, seus filhos e seu irmão Aparecido. Tito com sua esposa Fran.
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Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Produtores de Itaipulândia tem a disposição cascalhamento 
A Administração Municipal atra-

vés das Secretarias de Agricultura e 
Obras, dispõe aos produtores rurais 
de Itaipulândia  Programa para 
melhorias na infraestrutura das 
propriedades, com patrolamento 
e cascalhamento dos acessos e 
ao redor das instalações.

O Secretário de Agricultura 
Abel Serena explica: “precisamos 
valorizar nossos agricultores e suas 

famílias, este é um programa reali-
zado em parceria entre município 
e produtores rurais para melhorar 
as condições dos trabalhos nas 
propriedades, especialmente no 
entorno dos aviários, chiqueirões, 
galpões, estábulos e outras instala-
ções que precisem de melhorias no 
acesso, permitindo que tudo o que 
seja produzido tenha escoamento 
facilitado, principalmente em dias 
de chuva” – Comentou Abel.

Itaipulândia entrega Cronograma de Coleta 
de galhos, folhas e entulhos

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

A Secretaria de Meio Ambiente 
organizou, com o apoio operacio-
nal da Secretaria de Educação, a 
entrega de aproximadamente 2 mil 
fl yers educativos com orientações 
sobre o Cronograma de Coleta de 
galhos, folhas e entulhos. 

O material foi distribuído por 
estagiários da Secretaria de Edu-

cação na Sede do Município e nas 
comunidades de Jacutinga, Santa 
Inês, São José do Itavó e Caramuru, 
com a ajuda dos subprefeitos de 
cada localidade.

O Cronograma está organizado 
por setor, data para descarte e data 
para a coleta. É importante que a 
população descarte galhos, folhas 
e entulhos apenas no período 
adequado, evitando a poluição 

e disseminação de insetos, pois 
haverá fi scalização e aplicação 
de multas.

Mais informações podem ser 
consultadas com a Secretaria de 
Meio Ambiente, no Paço Municipal 
Tancredo Neves, de segunda à 
sexta, das 7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h ou pelo telefone (45) 
3559-8029.
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Assessoria da Frimesa

Ações da Frimesa no combate ao Coronavírus
Ações contínuas são realizadas 

há mais de um ano. Em fevereiro 
mais de 8 mil máscaras a colabo-
radores como forma de fomentar a 
proteção de sua saúde.

Há mais de um ano, a Frimesa 
vem desenvolvendo ações internas 
no combate à Covid-19 para pro-
teger os colaboradores que estão 
atuando na linha de frente da produ-
ção durante toda a pandemia, com 
um principal objetivo: abastecer a 
casa das pessoas com alimentos 
de valor e qualidade. As indústrias 
de alimentos foram consideradas 
pelos órgãos governamentais como 
essenciais no funcionamento. Tanto 
a empresa como os colaboradores 
tiveram que se adaptar.

Mesmo após tantos meses de 
pandemia, e todos os cuidados de 
higiene que são obrigatórios serem 
realizados em uma indústria de 
alimentos, na Frimesa, nada foi 
flexibilizado. Os protocolos internos 
e externos continuam sendo aplica-
dos de forma sistêmica, conforme 
alinhamento e orientações tidas dos 
órgãos de saúde, principalmente 
Vigilância Sanitária. Os colabora-
dores precisam cumpri-los!

O acesso ao trabalho continua 

com medição de temperatura, na 
entrada higienização constante das 
mãos, higienização dos ambientes 
externos e internos, protocolos no 
transporte dos colaboradores, sem 
nenhuma flexibilização.

No mês de fevereiro, a cam-
panha interna de comunicação 
reforçou a luta com o tema ‘Xô 
Covid, aqui não! Essa ação enal-
teceu a importância de as pessoas 
permanecerem em suas casas para 
cuidar da saúde de todos.

O destaque da nova campanha 
foi a entrega de 8 mil máscaras 
de proteção aos colaboradores 
contendo a logo da empresa, com 
uma mensagem de orientação 
e cuidados na utilização. Essa 
máscara o colaborador pode usar 
fora da empresa. Para o trabalho 
na indústria, os colaboradores 
recebem máscaras de tecido e 

face-shield desde o início de 2020.
Frimesa em combate ao Corona-
vírus distribuiu..
+ de 13.500 mil máscaras face 
Shields;
+ de 50 mil máscaras de tecidos;
Frimesa em combate ao Corona-
vírus investiu...
+ de R$ 50 mil em ações internas;
+ de 17 milhões na saúde e segu-
rança do colaborador em 2020;
Frimesa em combate ao Corona-
vírus adquiriu ...
+ de 20 aferidores de temperatura;
+ de 34.000 litros/mensais de pro-
dutos para higienização;
Frimesa em combate ao Corona-
vírus doou...
+ de R$ 800 mil reais para hospitais;
+ de 1 tonelada de alimentos doados 
as instituições;
Ajudou na compra de 37 respirado-
res para UTI de hospitais;

Campanhas orientativas:
Cuidados individuais e coletivos
Saúde mental
Fake News
Exercício físico na pandemia
Alimentação saudável

*Mais informações sobre as ações 
podem ser acompanhadas no 
E-book Frimesa no combate ao 
Coronavírus no portal Frimesa.
com.br

Mais de 8 mil colaboradores receberam máscaras antiviral que serve de barreira 
contra a propagação do vírus.

BELO REGISTRO EM MISSAL: Familiares recebendo juntos a 1ª dose da Vacina contra Covid-19. 
 É muito bom ver a união familiar também neste momento que as esperanças se renovam com a vacina contra o Coronavírus. Parabéns a todos!

Casal Anna e Arnildo Schroeder, 
67 e 68 anos, respectivamente.

Irmãos Afonso Paetzold (SONY) e Rudi, 
68 e 67 anos respectivamente.

Casal Irenita e Walter Beuren, 
ambos com 68 anos.

Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Missal
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