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Prefeito e Primeira-dama de Entre Rios do Oeste 
são vacinados contra a Covid-19

Entre Rios do Oeste recebeu da 
20ª Regional de Saúde de Toledo, 
na terça-feira (23), um novo lote, 
contendo 190 doses da vacina 
Corona Vac, produzidas pelo Ins-
tituto Butantan.

A vacinação iniciou, na quarta-
-feira (24), no período vespertino, 
no Centro Catequético e não mais 
no Centro de Saúde Eugênio 
Schwanke onde era realizada ante-
riormente, evitando aglomeração e 
proporcionando assim mais segu-
rança à população contemplada 
com esta etapa da vacinação.

O prefeito Ari Aloisio Maldaner e 
a primeira-dama do Município Sra. 
Iris Ilse Maldaner, também recebe-
ram a vacina, pois fazem parte do 
grupo prioritário. O prefeito salienta 
a importância da vacinação para a 
proteção dos cidadãos e pede que 
a população mantenha os cuidados 
necessários para o enfrentamento a 
Covid-19, assumindo assim ações 
que protegem e salvam vidas.

De acordo com Giovana Lerner, 
responsável pela Sala de Vacinas, 
foi elaborado um cronograma pelas 
Agentes de Saúde, onde cada 

cidadão tem seu horário agendado 
para receber a vacina, evitando 
aglomeração e proporcionando 
mais comodidade e agilidade no 
atendimento aos munícipes. Gio-
vana, destaca que a campanha 
está obtendo boa aceitação da 
população entrerriense.

Na quarta-feira foram aplicadas 
60 doses da vacina, na quinta-feira 
(25), mais 110 pessoas receberam 
a vacina e na sexta-feira 20 traba-
lhadores da área de saúde foram 
vacinados. Até o momento 449 

pessoas foram vacinadas contra o 
Covid-19 em Entre Rios do Oeste. 

O município segue o Plano 
Estadual de Vacinação contra a 
Covid-19, o mesmo foi elaborado 

seguindo as diretrizes do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) do 
Ministério da Saúde (MS) e que 
teve a colaboração do Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde do 

Paraná (Cosems/PR), atendendo a 
todas as recomendações da Secre-
taria de Estado da Saúde (SESA).

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Entre Rios do Oeste



Publicidade - 0309 de Abril de 2021



09 de Abril de 2021 04 - Geral

Mesma missão: general João Francisco Ferreira 
assume Diretoria Geral Brasileira de Itaipu

O general João Francisco Fer-
reira, que assumiu na quarta-feira 
(7) a Diretoria Geral Brasileira da 
Itaipu Binacional, pegou a casa 
arrumada ”e tem a missão de dar 
continuidade ao trabalho do ex-dire-
tor, o general Joaquim Silva e Luna”. 
A afirmação foi feita pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Ao lado de ministros 
e autoridades, ele participou da 
cerimônia de posse, no Cineteatro 
dos Barrageiros, na área da usina, 
em Foz do Iguaçu (PR).

“No que depender do histórico 
do general Ferreira, sabemos que 
a Itaipu continuará tendo uma 
excelente administração, fazendo 
muito pelo Paraná e o Brasil, com 
transparência e previsibilidade”, 
complementou o presidente, 
desejando sucesso ao novo diretor.

O general Ferreira será o 
13º diretor-geral brasileiro em 14 
diretorias, já que Euclides Scalco 
assumiu o posto por duas vezes, 
entre 1995 e 2002. Silva e Luna, 
que esteve na Itaipu por dois anos 
e um mês, agora deve assumir a 
presidência da Petrobras, no Rio de 
Janeiro, por indicação do próprio 
Bolsonaro.

João Francisco Ferreira vem se 
preparando para assumir o cargo 
desde que recebeu a notícia da 
nomeação. “Nos últimos dez dias 
estive imerso no ambiente da Itaipu, 

recebendo informações completas 
e atualizadas sobre a empresa”, 
declarou ele em seu discurso. 
Depois, reforçou ainda os anos em 
que viveu no Paraguai, a serviço do 
Exército Brasileiro. “Certamente é 
uma experiência que vai enriquecer 
o trabalho com os parceiros da 
usina”, disse.

Em sua fala de despedida, o 
general Silva e Luna destacou as 
negociações com o país vizinho 
que permitiram à empresa maior 
previsibilidade orçamentária, uma 
conquista inédita. "Fizemos um 
contrato da potência da Itaipu 
por longo prazo, de 2019 a 2022, 
coisa que nunca tinha sido feita 
antes”, afirmou. “Como não houve 
consenso binacional para reduzir a 
tarifa de Itaipu, decidimos alinhar 
ações com os governos federal, 
estadual e municipais, para inves-
tir em obras de infraestrutura, 
saneamento e segurança pública”, 
lembrou.

Emocionado, disse ainda: “saio 
agradecido, sereno e confiante, por 
entregar a Direção Geral Brasileira 
da Itaipu em mãos mais bem pre-
paradas do que as minhas, que 
certamente melhor conduzirão, 
em harmonia com a Direção Geral 
Paraguaia, os destinos da nossa 
binacional”.

Cerimônia
Participaram do evento o 

ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque; o governa-
dor do Paraná,  Carlos Massa 
Ratinho Junior; o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães; o prefeito de Foz do 
Iguaçu, Chico Brasileiro; o ministro 
chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno; 
o ministro chefe da Secretaria 
Geral, Onyx Lorenzoni; o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga; o 
ministro das Relações Exteriores, 
embaixador Carlos França; além 
de representantes da Eletrobras, 
do Operador Nacional do Sistema 
(ONS), da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), demais 
diretores da Itaipu, vereadores, 
deputados e parte dos empregados 
da hidrelétrica.

Após a leitura e assinatura do 
termo de posse do novo diretor, Jair 
Bolsonaro foi presenteado com a 
Comenda do Mérito itaipu, a mais 
alta distinção honorífica institucio-
nal da entidade.

Em seguida, o presidente 
pediu para “quebrar o protocolo” 
e chamou ao palco o bispo da 
diocese de Foz do Iguaçu, Dom 
Sérgio de Deus Borges para uma 
breve oração.

O evento obedeceu todas as 
normas de distanciamento social, 
uso obrigatório de máscara e álcool 
gel. Com a transmissão ao vivo pelo 
Youtube, foi possível aos demais 

empregados assistir à cerimônia 
ao vivo e on-line.

Prestígio
A vinda de Bolsonaro a Foz 

do Iguaçu, para a transmissão 
de cargo na Itaipu e para a inau-
guração das obras no aeroporto, 
boa parte delas financiadas pela 
binacional, é um sinal do prestígio 
do general Silva e Luna. Durante 
seu mandato, foi a sexta visita de 
Bolsonaro a Foz do Iguaçu e a 
nona ao Paraná (o que demonstra 
também o prestígio do governador 
Ratinho Junior junto ao presidente). 

Nenhum outro presidente 
apoiou tanto o Paraná como o atual. 
Graças a isso, foi possível viabilizar 
parcerias da Itaipu Binacional com 
o Governo do Estado, garantindo 
investimentos de R$ 2,5 bilhões 
em obras fundamentais para o 

desenvolvimento do Paraná.
Esses R$ 2,5 bilhões são 

resultado de uma reestruturação 
feita na gestão Silva e Luna, que 
reduziu os custos internos da usina, 
redirecionou verbas de convênios 
e obras sem aderência à missão e 
estudou a melhor forma de investir o 
dinheiro economizado, optando por 
obras estruturantes, que geraram 
mais de 2,5 mil empregos diretos 
e indiretos.

Não seria possível simples-
mente reduzir o custo da tarifa de 
Itaipu, porque isso não dependeria 
apenas da margem brasileira, mas 
também do governo paraguaio, 
que tem na usina a salvaguarda 
para obras que não conseguiria 
executar com recursos do orça-
mento próprio.

Presidente Jair Bolsonaro, presente à cerimônia de posse, afirmou que o trabalho será de continuidade ao que vem sendo feito pela 
usina em prol do Paraná, do Brasil e do Paraguai.

O general-de-exército João Fran-
cisco Ferreira, nascido em 30 de 
novembro de 1949 na cidade de Santa 
Maria, Rio Grande do Sul, incorporou 
ao Exército no ano de 1966, na Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército, 
em Campinas (SP).

É bacharel em Ciências Militares 
pela Academia Militar das Agulhas 
Negras, onde se formou como oficial 
de Infantaria no ano de 1972.

No início de sua carreira, serviu 
no 7º Batalhão de Infantaria Blindado, 
em sua terra natal, e no 26º Batalhão 
de Infantaria Paraquedista, no Rio 
de Janeiro. O general Ferreira é 
paraquedista militar, mestre de salto 
paraquedista e possui o curso de salto 
livre paraquedista. Em 1978, formou- 

se em Educação Física na Escola de 
Educação Física do Exército, sediada 
no Rio de Janeiro.

Em 1981, cursou a Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais. Após o 
curso, foi classificado no 63º Batalhão 
de Infantaria, na cidade de Florianópolis 
(SC). Em julho de 1983, foi designado 
para a Missão Militar Brasileira de Ins-
trução no Paraguai, onde serviu por dois 
anos como assessor de paraquedismo 
junto às Forças Armadas da República 
do Paraguai. De volta ao Brasil, serviu 
no 29º Batalhão de Infantaria Blindado, 
em Santa Maria.

Nos anos de 1988 e 1989, cursou 
a Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército, no Rio de Janeiro. Após 
o curso, voltou a Santa Maria, onde 

serviu como oficial de estado-maior da 
6ª Brigada de Infantaria Blindada. Foi 
promovido ao posto de tenente-coronel 
no ano de 1990. Três anos depois, 
serviu como instrutor na Academia 
Militar das Agulhas Negras.

Em 1995, assumiu o Comando do 
8º Batalhão de Infantaria Motorizado, 
em Santa Cruz do Sul (RS). Durante o 
comando, foi promovido a coronel. Em 
janeiro de 1998, foi nomeado oficial 
do Gabinete do ministro do Exército 
e, em junho de 1999, adido militar na 
Embaixada do Brasil no México.

Após seu retorno ao país, em 2002, 
foi promovido a general-de-brigada e 
designado comandante da 8ª Brigada 
de Infantaria Motorizada, sediada em 
Pelotas (RS). No período de 2004 a 

2005, comandou a Brigada de Infantaria 
Paraquedista, no Rio de Janeiro.

Foi promovido a general-de-divisão 
em 2006 e designado vice-chefe do 

Estado-Maior de Defesa do Ministério 
da Defesa. De abril de 2008 a janeiro 
de 2011, comandou a 6ª Região Militar, 
em Salvador (BA).

Veja quem é o novo diretor-geral brasileiro de Itaipu

Assessoria - ITAIPU 
Fotos: Sara Cheida
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Com investimento da Itaipu, Aeroporto de Foz 
ganha maior pista de pouso do Sul do País

Em dia de leilão dos aeroportos 
na Bolsa de Valores (B3), o presi-
dente Jair Bolsonaro participou, na 
quarta-feira (7), de uma solenidade 
que marcou o término da obra civil 
de ampliação da pista do Aeroporto 
Internacional das Cataratas, em 
Foz do Iguaçu (PR). A obra teve um 
investimento de R$ 53,9 milhões, 
sendo 80% do valor repassado pela 
Itaipu Binacional e os outros 20% 
pela Infraero. Agora com 2.795 
metros de comprimento, terminal 
iguaçuense passa a ter a maior 
pista de pousos e decolagens do 
Sul do País.

Participaram da cerimônia, 
além do presidente Bolsonaro, 
o governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Junior; o presidente 
da Infraero, tenente-brigadeiro do 
Ar Hélio Paes de Barros Júnior; o 
diretor-geral brasileiro da Itaipu, 
general Joaquim Silva e Luna – que 
transmitiu o cargo nesta quarta-feira 
ao general João Francisco Ferreira; 
ministros de Estado, deputados 
federais e outras autoridades.

“O Paraná está de parabéns, 
agora vai receber voos do mundo 

todo. Foz do Iguaçu é uma cidade 
com uma vocação enorme para o 
turismo, dado que tem uma das 
grandes maravilhas do mundo, 
as Cataratas. Tenho certeza que 
todo mundo ganhará com isso, não 
apenas o município, mas o estado e 
o Brasil”, afirmou Bolsonaro.

Para o governador Ratinho 
Junior, o investimento da Itaipu 
Binacional e a parceria entre 
município, estado e país foram 
fundamentais para a conclusão da 
obra. “Hoje estamos entregando 

uma obra com antecedência, sem 
questionamentos, que vai ficar à 
disposição da população e que 
elevou o patamar do aeroporto de 
Foz do Iguaçu”, disse Ratinho.

O Aeroporto Internacional 
Cataratas foi um dos quatro ter-
minais aéreos paranaenses que 
integraram o Bloco Sul, que foi 
arrematado por R$ 2,128 bilhões, 
um ágio de 1.534% (ou quase 16 
vezes mais) da proposta mínima. 
O lance foi dado pela Companhia 
de Participações em Concessões, 

do grupo CCR. “Possivelmente, 
na Bolsa de Valores hoje, não 
teríamos chegado a esse valor de 
R$ 2 bilhões se não tivéssemos a 
maior pista do Sul do Brasil que 
estamos inaugurando hoje”, con-
cluiu o governador.

As obras
A ampliação da pista de pouso 

foi de mais 600 metros de compri-
mento, passando de 2.195 metros 
para 2.795 metros, a maior do 
Sul do País. Para as obras, foram 

movimentados mais de 110 milhões 
de m³ de material; 17 mil caminhões 
participaram da empreitada. Agora 
é possível aumentar o número de 
cidades atendidas sem escalas a 
partir de Foz do Iguaçu, com a pos-
sibilidade de voos para a América 
Central e Estados Unidos.

Além da ampliação da pista, 
outras duas obras fazem parte das 
melhorias no aeroporto de Foz. A 
expansão do pátio de aeronaves, 
com investimento de R$ 9 milhões, 
foi concluída em março deste ano. 
A intervenção garantiu mais quatro 
posições de estacionamento de 
aeronaves comerciais, aumen-
tando a capacidade de atendimento 
em 57%.

Outras melhorias, também rea-
lizadas em parceria entre Infraero 
e Itaipu, foram a duplicação da via 
de acesso ao aeroporto e a implan-
tação de ciclovia, concluídas em 
outubro de 2020. Com investimento 
de R$ 6,14 milhões, as obras têm o 
objetivo de aprimorar a fluidez nas 
chegadas e saídas de veículos no 
terminal e garantir segurança aos 
ciclistas.

O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de entregas das obras, na manhã da quarta-feira (7). 
Investimento da binacional foi de cerca de RS 43 milhões.

Assessoria - Itaipu Binacional
Fotos: Kiko Sierich / PTI
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Sicredi Vanguarda realizou Assembleia Geral 
Extraordinária e Ordinária

Construir juntos! O associado é 
o protagonista do cooperativismo, a 
sua participação nas assembleias 
de núcleo contribui para o direcio-
namento do negócio, crescimento 
e desenvolvimento da Sicredi Van-
guarda PR/SP/RJ.

Com a pandemia, precisamos 
nos adaptar a uma nova realidade 
e realizamos nove assembleias de 
núcleo de forma semipresenciais 
e três de forma totalmente digitais 
entre os dias 02 de fevereiro e 11 
de março, onde reunimos um total 
de 3.670 associados.

A  Assembleia Geral Extraordi-
nária e Ordinária – AGEO da Sicredi 
Vanguarda aconteceu de forma 
on-line no dia 30 de março de 2021 
e reuniu 279 pessoas, sendo 159 
delegados – representantes eleitos 
dos associados – onde aconteceu a 
consolidação das decisões tomadas 

nas assembleias de núcleo. Durante 
o encontro, o presidente da Sicredi 
Vanguarda, Aldo Dagostim, destacou 
os principais resultados da institui-
ção. Em 2020, a cooperativa chegou 
a 155.153 associados, encerrou o 

ano administrando R$ 6.614.202 
bilhões de ativos totais e coobriga-
ções e entregou um resultado líquido 
superior a R$ 73,5 milhões.

“O ano de 2020 foi desafiador. 
Precisamos nos adaptar a uma nova 

realidade por conta da pandemia, 
que paralisou momentaneamente 
inúmeras atividades, o que causo 
impacto na economia, e na vida 
de todos nós. Mas, mesmo assim 
conseguimos alcançar resultados 

positivos ao longo do ano e conse-
guimos auxiliar nossos associados, 
os donos do negócio, diante de um 
cenário adverso e contribuindo para o 
desenvolvimento social e econômico 
das regiões onde atuamos”, ressalta 
Dagostim.

No cooperativismo todas as 
decisões são tomadas em conjunto, e 
durante a AGEO os delegados apro-
varam a chapa do Conselho Fiscal 
e também o indicado para ocupar o 
cago vago no Conselho de Adminis-
tração, além dos demais assuntos de 
interesse do quadro social.

Com o crescimento sustentável 
da cooperativa, todos ganham. 
São mais recursos para investir na 
comunidade, promovendo a inclusão 
financeira, fortalecendo a economia 
e apoiando projetos sociais em cada 
município de atuação do Sicredi.

Assessoria- Sicredi

Presidiram a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinário da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ o senhor Aldo Dagostim, presidente da cooperativa, 
o senhor Ivanir Antonio Reginatto, vice-presidente e o senhor Ademir Roque, diretor Executivo.

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu recebeu na manhã 
desta quarta-feira, 07, a doação de um 
aparelho respirador (ventilador mecâ-
nico) da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.

O equipamento foi destinado para o 
atendimento da Ala Covid do Complexo 
Hospitalar Municipal, que conta agora 
com seis respiradores pulmonares 
para atendimento de pacientes que 
necessitarem intubação.

O ato de entrega do respirador 
contou com a presença do prefeito 
Motta; vice-prefeito, Claudio Rodri-
gues; a secretaria municipal de Saúde, 
Carline Slovinski Acordi Garcia; o 
presidente da Sicredi Vanguarda, Aldo 

Dagostim, a assessora de Desenvol-
vimento do Cooperativismo, Fatima 
Ambrosio, o gerente agência Willy 
Barth, Cleiton Butzke, representando o 
quadro de associados da cooperativa, 
Elci Terezinha Welter, e secretários 
municipais.

‘A comunidade agradece, pois a 
saúde é muito importante no nosso 
município e em todo o mundo. Esse 
respirador pode fazer muita diferença 
na vida de uma pessoa. Dói no nosso 
coração pensar que tem uma pessoa 
internada e não tem como socorrer. 
Com essa caridade que a Sicredi fez, 
poderemos salvar muitas vidas. Muito 
obrigado!’, agradeceu o prefeito Motta.

A doação do equipamento foi 
feita através do Programa ‘Sicredi na 

Comunidade’, que segundo o presi-
dente da cooperativa de crédito, Aldo 
Dagostim, é destinado a ajudar toda a 
comunidade. ‘O Sicredi é parceiro da 

comunidade, temos esse projeto que é 
destinado principalmente para atender 
as pessoas mais carentes, mas nesses 
últimos dois anos estamos procurando 

investir na saúde, nessa questão da 
pandemia’, destacou.

Sicredi Vanguarda doa respirador para o Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu
Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu
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LLA Engenharia e Assemetra ampliam estrutura 
de atendimento em Itaipulândia

As empresas LLA Engenharia 
e Assessoria Ambiental e Asse-
metra Segurança e Medicina do 
Trabalho de Itaipulândia visando 

prestar serviços com excelência, 
que sejam viáveis e reconheci-
dos para contemplar a gestão de 
qualidade ampliaram a estrutura 
física de atendimento aos clientes, 

agora são duas salas dividas por 
setores específicos e similares. 
As empresas estão localizadas na 
rua Floresta, n° 1800 no centro de 
Itaipulândia.

Na quinta- fe i ra (01/04), 
seguindo todas as normas de 
segurança referente a pandemia do 
coronavírus o Diácono Eloi Seibert 
realizou a benção do novo espaço 

de trabalho com a presença dos 
colaboradores e familiares.

As empresas são de proprie-
dade dos imãos Letieri Angeli e 
Lederson Angeli.

Da redação
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Conheça o trabalho dos profissionais das farmácias 
da Secretaria de Saúde de Itaipulândia

Itaipulândia é referência no 
Paraná ao oferecer uma farmá-
cia completa em cada Unidade 
Básica de Saúde, e no Hospital 
e Maternidade: são sete pontos 
no município. Os medicamentos 
receitados pelos médicos passam 
pelas mãos e olhar criterioso dos 
farmacêuticos antes de fazer parte 
da rotina do paciente.

Fernando Antunes, há seis anos 
na área, Responsável Técnico 
do Centro de Saúde Geni Basso, 
é quem orienta a operação e 
desenvolve a programação dos 
medicamentos distribuídos nos 
postos. Além disso, Fernando 
também realiza todos os pro-
cessos de doenças crônicas de 
medicamentos de alto custo e os 
encaminha para a 9ª Regional de 
Saúde de Foz do Iguaçu.

Ele conta: “me sinto muito 
realizado, pois todo dia é um novo 
desfio. Por isso procuro sempre 
inovar. Nos dedicamos em atender 
à população da forma mais correta 
possível” – comenta Fernando.

Marli Werle, Responsável 
Técnica do Hospital e Maternidade 
Itaipulândia, programa os insumos 
médico-hospitalares, medicamen-
tos injetáveis e soluções, tanto para 
o hospital quanto para as unidades 
de saúde.

“Os munícipes são privilegia-

dos, pois contam com uma vasta 
lista de medicamentos, tanto nos 
postos quanto no hospital, desde 
os medicamentos mais simples até 
os de alto custo” – explica Marli.

Além do Fernando e da Marli, 
mais dez pessoas trabalham nas 
farmácias pelo município e reali-
zam o atendimento à população: 

Karina Bonfanti, Roseli Santos, 
Maicon Fin Inacio, Luana Lamp 
Stael, Neiva Thiel, Lais Sorgetz, 
Laura Dias Szerwieski, Janaína 
de Morais Ruschel, Jacqueline da 
Silva Brum, Maria Lourdes Turin e 
Vitor Astrissi.

Junto a uma equipe multipro-
fissional, eles tecem uma rede de 

caminhos da cura que aliviam as 
dores do corpo... mas é o sorriso 
sincero e o olhar de carinho em 
cada entrega que faz com que 
eles encontrem sentido nesta 
jornada e descubram que o amor 
pelo próximo também é remédio 
para a alma.

Assessoria de Imprensa 
do Município de  Itaipulândia

Itaipulândia é referência no Paraná ao oferecer uma farmácia completa em cada Unidade Básica de Saúde, e no Hospital e Maternidade.

CAMINHOS DA CURA 
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Assessoria de Imprensa
do Município de Missal

A Administração Municipal de 
Missal vem beneficiando diversos 
setores com o cascalhamento 
de propriedades rurais. São pro-
gramas que visam incentivar a 
permanência do homem no campo, 
proporcionando maior renda e mais 
comodidade aos produtores.

Uma das propriedades que 
foram cascalhadas foi em Boa 
Esperança, onde o Pátio do pro-
dutor, Cláudio Antônio Speggiorin, 
recebeu o incentivo. Ele possui 
chiqueirão e solicitou o serviço para 

facilitar o transporte, com a chegada 
e a saída de suínos.

O Prefeito, Adilto Luis Ferrari, 
vice Eugênio Schwendler (Chenho) 
e o secretário de Obras, Urbanismo 

e Transportes, Mário Schassott, 
estiveram no local conversando 
com o produtor e conferindo o 
serviço realizado.

Pátios em Propriedades Rurais
de Missal recebem cascalhamento 
através de programa municipal

Assessoria de Imprensa 
do Município de Missal

Missal fará pavimentação 
poliédrica em trecho alargado em 
Jacutinga sentido Santa Paula

A administração Municipal de 
Missal fará pavimentação poli-
édrica em um trecho em Linha 
Jacutinga, sentido Santa Paula, 
dando sequencia a pavimentação 
que está em fase de andamento. A 
licitação de 2020, prevê 4.382m² 
de pavimentação com investi-
mento de R$158.032,78 e exe-
cução da Terraplanagem Aliança 

com recursos do Finisa.
Além deste trecho, o município 

precisou fazer o alargamento da 
via, com preenchimento da base 
com rachão, para dar sequencia 
com novo trecho de pavimentação 
que prevê 1.800 m². O Prefeito 
Ferrari, vice Chenho e o Secretário 
de Obras, Mário Schassott, foram 
verificar a obra, onde o secretário 
explicou detalhes da execução aos 
chefes do Poder Executivo.
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Assessoria de Imprensa 
do Município de Medianeira

Municípios renovam Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira da Casa Lar Comarcal
Prefeitos Antonio França de Medianeira, Adilto Luis Ferrari de Missal e Ivo Roberti de Serranópolis do Iguaçu, assinaram o termo de parceria.

Hoje os municípios de Medianeira, 
Missal e Serranópolis do Iguaçu, atra-
vés de seus prefeitos Antonio França, 
de Medianeira, Adilto Luis Ferrari, de 
Missal, e Ivo Roberti, de Serranópolis 
do Iguaçu, renovaram o Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
firmando a parceria entre os municípios 
para prestar atendimento integral à 
criança e ao adolescente de 0 a 18 

anos, incompletos, e excepcionalmente 
até os 21 anos, encaminhados pelo 
Poder Judiciário em consequência da 
aplicação de medida protetiva.

Desta forma a Casa Lar Comarcal 
promove proteção social especial de 
alta complexidade através do Serviço 
de Acolhimento Institucional para crian-
ças e adolescentes dos três Municípios.

Participaram desta reunião o pre-
feito de Medianeira Antonio França, 
o vice de Medianeira Evandro Mees, 

o secretário de Assistência Social 
de Medianeira Adriano Both, Angelo 
Renato Bizinelli Júnior da Smas 
Medianeira, prefeito de Serranópolis 
Ivo Roberti, o vice Gilberto Marsaro, 
Janete Roberti e Vera Lopes Vieira 
da Silva da Smas Serranópolis, Tiago 
Velloso Rodrigues assessor jurídico de 
Missal, prefeito de Missal Adilto Luis 
Ferrari e Rosani Fappi, Secretária de 
Assistência Social de Missal.
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Município de Itaipulândia é 
exemplo em imunização e já 
vacinou quase 1.700 pessoas

Estão abertas as matrículas 
para as oficinas do 
Departamento de Cultura

Assessoria de Imprensa do Município 
de Itaipulândia

O Município de Itaipulândia 
avança rapidamente na imuni-
zação: 1.669 pessoas já foram 
vacinadas. Primeiramente os povos 
indígenas e profissionais de saúde 
e, agora, idosos na faixa-etária dos 
66 anos.

“Meu marido falou que vai vaci-
nar por último, mas eu não tenho 
medo, assim que soube que podia já 
quis vir me proteger” - comenta dona 
Lúcia Maria Fritsh, 66, aposentada.

Assim que as vacinas chegam 
na sede da 9ª Regional de Saúde, 
em Foz do Iguaçu, a Secretaria 
retira as doses no local. O caminho 
de lá até a corrente sanguínea é 
longo e depende do esforço de 
muitos profissionais, atuantes ou 
não na chamada linha de frente.

O transporte é feito de forma 
segura, garantindo que a tempe-
ratura das doses se mantenha 
estável. A distribuição é realizada 
pela Coordenação de Vacinação, 

na Vigilância Sanitária.
De lá, cada gota de esperança 

é enviada para as Unidades de 
Saúde do município. Nas UBS, 
cabe às enfermeiras e técnicas 
de enfermagem a busca ativa dos 
pacientes e aplicação do imuni-
zante. O trabalho de um colabora 
para o trabalho de outro. E assim, 
a imunização acontece.

“Estamos integrando o Consór-
cio formado pela Frente Nacional 
de Prefeitos para adquirir mais 
vacinas, de forma independente” – 

comenta a prefeita Cleide Prates. 
“Isso dará mais autonomia para o 
município. Tudo o que queremos 
é voltar ao normal o quanto antes, 
mas até lá, é preciso manter os 
cuidados e a esperança” – explica 
a prefeita.

Em breve, novas doses irão 
chegar. Você pode acompanhar o 
Boletim de Vacinação ou Vacinôme-
tro nas redes sociais do Município 
de Itaipulândia ou no site http://
itaipulandia.pr.gov.br

O Departamento de Cultura de 
Itaipulândia comunica que estão 
abertas as matrículas para as ofici-
nais culturais. São 15 modalidades 
distribuídas pelos campos da arte, 
música, dança, teatro e artesanato.

É necessário apresentar docu-
mentos pessoais do responsável e 
do aluno, preenchimento de ficha 
de matrícula e termo de respon-
sabilidade. Obrigatório uso de 
máscara e todas as medidas de 
prevenção e distanciamento serão 
mantidas para garantir a segurança 
dos responsáveis e dos alunos. 
Confira a lista de oficinas:
• Artesanato
• Ballet

• Bateria
• Dança folclórica
• Dança moderna
• Desenho em grafite
• Fanfarra e banda marcial
• Gaita pianada
• Gaita ponto
• Teatro
• Teclado
• Técnica vocal
• Viola
• Violão
• Violino e banda sinfônica

Interessados devem procurar a 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Esportes, localizada na Travessa 
Carlos Gomes, prédio da antiga 
Câmara Municipal de Vereadores, 
de segunda a sexta-feira, das 7h30 
às 11h30 e das 13h às 17h.

Assessoria de Imprensa do Municipio 
de Itaipulândia
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Itaipulândia disponibiliza auxílio de R$89 mil 
para construção de biodigestor

O Município de Itaipulândia, 
através da Secretaria de Agricul-
tura, está disponibilizando aos 
suinocultores auxílio no valor de 
até R$ 89 mil reais pelo Programa 
Municipal de Apoio à Implantação 
de Biodigestores. O benefício está 
disponível por meio do Chama-
mento Público 02/2021, aberto até 
dia 13 de abril. 

Terão prioridade na concessão 
de fomento os produtores rurais 

cujas propriedades estão próximas 
de adensamentos urbanos e pontos 
turísticos do Município. Podem se 
inscrever de propriedades rurais 
que desenvolvam atividade de 
suinocultura que alojam no mínimo 
1000 (mil) suínos, para disponibili-
zação do auxílio. 

“Itaipulândia é um dos poucos 
municípios no Oeste do Paraná a 
oferecer esta categoria de incen-
tivo. Esta é uma oportunidade 
para os suinocultores do municí-
pio instalarem um equipamento 

importante que valorize ainda mais 
sua propriedade” – comenta Abel 
Serena, secretário de Agricultura. 

Os proprietários rurais deverão 
entregar os documentos relaciona-
dos em envelope lacrado e carac-
terizado edital disponível no diário 
oficial do Município, publicado no 
dia 12 de março. 

Caso não preencha todas as 
vagas até a data limite, o Município 
pretende estender pelo prazo de 
15 a 30 dias o Edital de Chama-
mento. Mais informações podem 

ser consultadas na Secretaria de 
Agricultura de segunda a sexta-
-feira, das 7h30 às 11h30 e das 

13h às 17h, ou ainda, pelo telefone, 
(45) 3559-8028.

O Comitê Extraordinário de 
Combate à Covid-19 se reuniu na 
tarde da segunda-feira (5), para 
discutir sobre as novas alterações 
aplicadas pelo Decreto 153/2021, 
que dispõe das medidas sanitárias 
de combate à transmissão do vírus. 

Entre os pontos flexibilizados, 
estão: retorno das aulas presen-
ciais de forma híbrida, horário de 
atendimento comercial e toque 
de recolher. A seguir, as principais 
orientações. Para obter acesso ao 
Decreto na íntegra, acesse http://
itaipulandia.pr.gov/br e clique na 
aba Diário Oficial.

- Fica autorizado o retorno das 
aulas presenciais de forma híbrida, 
a partir de 7 de abril, quarta-feira, 
com atividades pedagógicas com-
plementares de forma presencial e 
não presencial no âmbito da rede 
Municipal de Ensino, abrangendo 
os Centros Municipais de Educação 
Infantil e as Escolas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental (anos 
iniciais);

- Autoriza o retorno das aulas 
presenciais na Escola na Moda-
lidade de Educação Especial 
Multi-Educar, garantindo atividades 
pedagógicas não presenciais para 
os alunos do grupo de risco e optan-
tes pelo ensino não presencial;

- O horário de atendimento 

comercial ficará autorizado das 5h 
às 23h; após as 23h fica autorizado 
a comercialização de alimentação 
humana, por delivery; 

- Fica autorizado o funciona-
mento dos postos de combustíveis 
até as 23 horas;

- Fica vedada a circulação em 
espaços e vias públicas entre as 
23h às 5 horas do dia subsequente, 
exceto em razão de serviços públi-
cos e atividades essenciais;

- Fica vedada a comercialização 
e o consumo de bebidas alcoólicas 
em espaços de uso público e cole-
tivo, das 23h às 5h do dia subse-
quente, estendendo-se a vedação 
para quaisquer estabelecimentos 
comerciais;

- Ficam autorizados jogos de 

sinuca, jogos de bocha e jogos de 
48, em casas de jogos, canchas 
públicas ou particulares, sendo 
obrigatório seguir as recomenda-
ções do Departamento de Vigilância 
Sanitária de prevenção e controle 
ao COVID-19;

- Ficam autorizadas as ativida-
des de cursos e treinamentos, rea-
lizados pela Secretaria de Cultura e 
Esportes, a partir do dia 12 de abril, 
de forma presencial, sem público, 
independentemente de faixa etária, 
conforme plano de contingência 
aprovado pelo Departamento 
de Vigilância Sanitária e Comitê 
Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do 
COVID-19.

Comitê do Covid-19 de 
Itaipulândia realiza alterações 
em medidas sanitárias 

Assessoria de Imprensa 
do Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa 
do Município de Itaipulândia
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Áries 
Abril tá na área e os últimos 
dias arianos de 2021 também. 
E o céu da semana destaca o 

trânsito da Lua entre os setores de amiza-
des e o signo de Áries, de modo que as in-
terações vão ser ótimas para fazer ajustes 
importantes na vivência do seu cotidiano 
– mesmo com conflitos. A Lua Nova fecha 
o período no finde, propiciando renovação 
em seu modo de pensar e sentir.

Touro 
Tá chegando a melhor época 
do ano! Mas antes de Sol en-
trar no signo de Touro, essa 

semana deve ser marcada pelo trânsito da 
Lua entre o setor do trabalho e o de crise, 
trazendo desafios que se bem administra-
dos podem proporcionar renovação, visto 
que ao final desse período a Lua adentra 
a fase Nova. Diplomacia e acordos podem 
ser fundamentais no dia a dia, taurine! 

Gêmeos
 Geminianes desse Brasil, o 
céu da semana tem como foco 
a revisão de valores e ideais 

de vida que impactam no trabalho/escola 
e nos relacionamentos, pois a Lua transita 
entre as áreas espiritual e de amizades do 
signo de Gêmeos, entrando na fase Nova 
ao final do período. Apesar dos desafios 
colocarem em xeque suas ideias, os hori-
zontes se expandem. 

Câncer
Cancerianes, preparem-se 
pra uma semana #intensa, e 

ao menos, emocionalmente. Os astros in-
dicam um aprofundamento nas questões 
estruturais da vida. Mas isso contribui 
com ajustes que levam a uma renovação de 
valores e metas profissionais, pois a Lua 
transita entre o setor íntimo e o de trabalho 
do signo de Câncer, entrando na fase nova 
ao final do período. Procure fortalecer suas 
bases e se renovar. 

Leão 
Uma semana com boas novas, 
leonines! O céu revela que 
momentos para melhorar as 

relações humanas devem surgir, pois a Lua 
se desloca do setor de relacionamentos até 
chegar ao espiritual do signo de do signo 
de Leão, possibilitando identificar tanto 
vínculos abusivos quanto possibilidades 
de novas parcerias. Os ajustes levam a 
uma renovação do olhar sobre as pessoas 
com a Lua Nova.

Virgem 
Às vezes a gente precisa pa-
rar para ajustes. É um desses 
momentos. O céu da semana 

coloca as questões cotidianas em foco, 
ajudando-lhe a identificar obstáculos que 
dificultam o andamento dos processos e o 
convívio com o entorno imediato, pois a 
Lua transita entre o setor das rotinas e o 
da intimidade do signo de Virgem. A Lua 
Nova fecha o período, oportunizando re-
ciclagens. 

Libra 
Os astros sugerem um apro-
fundamento do olhar para 
suas relações, tanto nas redes 
sociais, quanto no trabalho/

escola e nae na intimidade, pois a Lua 
transita no eixo social-cotidiano-relacio-
namentos do signo de Libra. 
Oportunidades e desafios podem lhe levar 
a melhorar suas parcerias, pois a Lua Nova 
fecha o período.

Escorpião
A semana deve ser de revisões 
e ajustes no seu dia a dia. É o 
que os astros estão apontando e 

eu, se fosse você, aproveitava! O momen-
to deve te ajudar a fortalecer seu círculo 
de confiança, ainda que desafios causem 
estranhamentos e conflitos, pois a Lua se 
desloca da casa da família à do cotidiano 
do signo do Escorpião. A Lua Nova ao fi-
nal do período dá leveza ao pensamento. 

Sagitário 
A semana é de faxinar as ide-
ias! É que o céu da semana 
leva a revisões em seu modo 

de pensar e expor suas ideias, pois a Lua 
transita entre o setor comunicativo e o so-
cial do signo de Sagitário. Os temas em de-
bate estimulam o pensamento crítico acer-
ca de si mesma e dos outros, ao mesmo 
tempo em que renovam seu olhar para o 
mundo, já que a Lua Nova fecha o período.

Capricórnio
Bora melhorar as coisas? O 
céu da semana fala justamen-
te disso, caprica, de melhorar 

a vida privada, tanto do ponto de vista 
prático como humano, pois a Lua transi-
ta no eixo material-comunicativo-familiar 
do signo de Capricórnio. Identificar junto 
às pessoas mais próximas as fraquezas e 
potencialidades vai renovar a convivênc-
ia, como sugere a Lua Nova ao final do 
período. 

Peixes
O que você tem de fazer e 
anda empurrando com a bar-

riga, ein? Pois o céu da semana mostra que 
esse é um ótimo para regularizar pendênc-
ias diversas, a partir de reflexões críticasa 
respeito da vida e, sobretudo, do modo 
como você conduz os desafios, já que a 
Lua transita entre a área de crise, o signo 
de Peixes e o setor material. A Lua Nova, 
no finde, promove renovação! 

Aquário
Mais uma semaninha boa para 
as aquarianes! Os astros indi-
cam que você deve ter oportu-

nidades de autoavaliação e aprimoramento 
da sua relação com os aspectos práticos e 
humanos da vida, pois a Lua transita entre 
o signo de Aquário e o eixo material-co-
municativo. No finde, já com a Lua Nova, 
você verá os benefícios de se libertar de 
hábitos que não fazem mais sentido.

FIQUE DE BOM HUMOR!

COM RECEITA É OUTRA COISA!
Numa pequena cidade do interior, uma mulher entra em uma farmácia 
e fala ao farmacêutico:
- Por favor, quero comprar arsênico.
- Mas... não posso vender isso ASSIM! Qual é a finalidade?
- Matar meu marido!!
- Pra este fim.... piorou... não posso vender!!!
- A mulher abre a bolsa e tira uma fotografia do marido, transando com 
a mulher do farmacêutico.
- Ah bom!... COM RECEITA É OUTRA COISA!!!
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População de Itaipulândia 
descarta irregularmente cerca de 
80kg de medicamentos a cada 60 dias

São seringas, agulhas, car-
telas, caixinhas e frascos de 
remédios, muitas vezes sem uso, 
lacrados, que são jogados no lixo 
doméstico e vão parar indevida-
mente na triagem dos materiais 
oriundos da Coleta Seletiva reali-
zada pela Associação.

Marlei Kaefer, Técnica Ambien-
tal da Associação, pede o apoio 

da população: “pedimos que 
por gentileza, as pessoas não 
joguem esse tipo de material no 
lixo comum e sim devolvam as 
seringas, frascos, cartelas de 
medicamentos vencidos ou não 
utilizados, na farmácia da Unidade 
Básica de Saúde mais próxima de 
casa, colaborando assim com o 
meio ambiente e com a saúde dos 
recicladores” – comenta.

“Esse medicamento pode ter 

sido gratuito para o paciente, mas 
ele teve um custo para o Município 
ou para o Estado” – explica o secre-
tário de Saúde, Paulo Carvalho 
– “por isso, é importante ser cons-
ciente quando vai consultar e só 
adquirir nas farmácias aquilo que 
for realmente necessário. E quando 
não utilizar, retornar o frasco ou a 
caixa para as farmácias, para que 
tenha o destino adequado” – soli-
cita Carvalho.

VOCÊ SABE O QUE É O IPTU? 
Departamento de Tributação 

de Itaipulândia responde!

Todo ano a mesma história: começa janeiro, e os impostos chegam. 
Geralmente, pagar as taxas é visto como algo negativo, afinal de contas, 
“dói no bolso”. Por isso, é importante saber para onde vai o seu dinheiro.

Com esse objetivo, o Departamento de Tributação e a Secretaria de 
Finanças esclarecem que o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), 
não é um “bicho de sete cabeças”. Na verdade, é graças ao IPTU que 
o Poder Público pode investir ainda mais na cidade.

“O IPTU é um imposto voltado a propriedades com ou sem cons-
trução no meio urbano. Ele é cobrado anualmente em cima do valor 
venal que é basicamente o valor de compra e venda estabelecido pelo 
Poder Público, geralmente um valor menor, uma vez que o preço de 
mercado é condicionado pela procura” – explica Alessandro Heming, 
Chefe de Divisão de Lançamento Tributário.

Alessandro, também comenta a importância desse imposto: “como 
qualquer outro, o IPTU não está vinculado a alguma finalidade, e sim, é 
voltado para o investimento em todas as áreas do Município. Ou seja, 
ele retorna diretamente para o cidadão por meio de obras, serviços, 
auxílios e outros benefícios”.

O IPTU pode ser pago à vista, assim estipulado pelo Poder Público 
de Itaipulândia com desconto de 20%. O objetivo desse desconto é 
facilitar o pagamento. Há também a opção de parcelamento em até 
quatro vezes, sem juros.
SERVIÇO

Neste ano, o IPTU será liberado na próxima segunda-feira, 12 de 
abril. Os carnês estarão disponíveis no Departamento de Tributação, 
de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Infor-
mações pelo telefone (45) 3559-8030. 

Assessoria de Imprensa 
do Município de Itaipulândia

Assessoria
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Itaipulândia realiza novo asfalto na estrada da 
Linha Progresso saída para Missal 

O município de Itaipulândia, 
dando sequência à recuperação 
as estradas municipais, está exe-
cutando várias obras de melhorias 
e diversos trechos. Um dos trechos 
que está sendo melhorado é a na 
Linha Progresso.

A estrada que facilita ao cesso 
ao município de Missal, está com 

as obras em fase final de execução 
e conta com alargamento da parte 
da pista que está recebendo a capa 
asfáltica, está tendo uma atenção 
especial em função de que essa 
região também conta vários produ-
tores e essas melhorias eram uma 
antiga reivindicação das famílias 
que ali residem.

Conforme destacou a prefeita 
Cleide Prates “esse é mais um 

trecho de estrada que está tendo 
nossa atenção e estamos cum-
prindo com mais um compromisso 
assumido junto aos munícipes. 
Sabemos da importância desse 
trecho de estrada uma vez que é 
um caminho que interliga Itaipulân-
dia ao município de Missal e não 
medimos esforços em atender e 
executar obra tão importante para 
todos.”

A referida estrada, ao serem 
concluídos os trabalhos, receberá 
11.316 m2 de recuperação com 
capa asfáltica em uma extensão 
aproximada de 3,2 km.

A empresa executora da obra 
é a ITAX Terraplanagem de Gua-
rapuava e o investimento está 
sendo na ordem de R$ 666.588,00 
(seiscentos e sessenta e seis mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais).

INVESTIMENTO NO BALNEÁRIO 
JACUTINGA

A Administração Municipal 
ressalta que na mesma planilha de 
valores está incluída e recuperação 
e melhoras da Avenida Beija Flor 
no Balneário Jacutinga.

www.cidadesdooeste.com.br
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CRAS de Itaipulândia entrega kits para gestantes 
e realiza acompanhamento online

E meio a pandemia, o trabalho 
do Centro de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) e da Secreta-
ria de Assistência Social continua 
ativo. Uma das ações realizadas 
pelo Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 
é a entrega do Kit Gestante através 
do Auxílio Natalidade.

São 20 itens que irão compor 
o enxoval do recém-nascido, do 
vestuário à higiene: banheira plás-
tica, bolsa maternidade, cobertor 
antialérgico, edredom, pacote com 
42 fraldas, jogo de lençol com três 
peças, óleo baby, sabonete líquido, 
shampoo, talco, toalha, travesseiro, 
entre outros. Muitas vezes, este é o 
primeiro presente do bebê durante 
a gestação.

Outra ação realizada pelo 
CRAS focada na importância de 
manter o vínculo é o aconse-
lhamento por meio do grupo de 
WhatsApp. O grupo conta com 23 
participantes e as orientações são 

transmitidas por meio de vídeos 
produzidos pelas profissionais da 
equipe do CRAS.

“Sabemos que o momento 
é difícil para o Município, mas é 
ainda mais difícil para as pessoas. 
Por isso, tudo o que pudermos 
desenvolver de ações online que 

nos aproxime da população, iremos 
desenvolver. Nosso foco é se 
aproximar de quem mais precisa 
e estender oportunidades para 
todos” – comenta a secretária de 
Assistência Social, Leila Prates.

Assessoria de Imprensa 
do Município de Itaipulândia
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CRAS é porta de entrada para atendimentos a 
pessoas em vulnerabilidade social

O prolongamento da Pandemia 
trouxe inúmeros prejuízos sociais 
principalmente para quem já 
descende de um histórico de difi-
culdade, conflitos familiares, entre 
outros aspectos de vulnerabilidade.

Para atender este público, o 
CRAS – Centro de Referência de 
Assistência Social de Santa Helena, 
ampliou o atendimento com objetivo 
de abrir ainda mais as portas para 
quem realmente precisa de ajuda 
do Poder Público.

Agora, todos os dias tem uma 
assistente social para atender a 
população e além disso, as equipes 
técnicas estão se deslocando até as 
residências das pessoas que não 
tem condições de vir até a sede.

Entre os principais serviços 
oferecidos estão, encaminhamento 
para auxílio alimentação, auxílio 
gás, programas estaduais e fede-
rais como BPC, Bolsa Família, 
Passe Livre, Programa do Leite e 
ainda o atendimento personalizado 
que é aquele que acolhe indivi-
dualmente quem atravessa por 
momentos de extrema dificuldade.

Todas as pessoas que não 
possuem condições mínimas de 
moradia, alimentação, necessi-
tam de suprimento para crianças 
ou bebês, necessitam de auxílio 
funeral ou outras situações de 
fragilidade, serão atendidas pela 
equipe técnica: “Estamos nos 
reorganizando para aprimorar o 
atendimento neste período de Pan-
demia com disponibilidade diária 
de profissionais e agendamento 
de visitas em domicílio,” explica a 
assistente social e responsável pelo 
CRAS, Fernanda Celant.

Atribuições
O primeiro local para quem 

necessita de auxílio é o CRAS, é lá 
que são efetuados os encaminha-
mentos diversos como psicológicos, 
com assistentes sociais e também 
para o Cicca – Centro Integral de 
Convivência da Criança e Adoles-
cente e Casa Abrigo. 

Conforme a secretária de 
Assistência Social, Shirla Patrícia 
Weber Sterchile são inúmeras 
possibilidades de atendimento 
disponíveis e quem necessita de 
atendimento deve se manifestar: 

“Nós buscamos sempre a supera-
ção da vulnerabilidade, prevenção 
de conflitos familiares, e o enca-
minhamento dos atendidos para 
uma vida mais confortável, o CRAS 
está preparado para atender quem 
precisa de amparo,” explica.

Para acessar os serviços é 
importante que o Cadastro Único 
esteja sempre atualizado.

Serviço:
CRAS – Centro de Referência em 
Assistência Social
Endereço: Rua Argentina, Nº 2084
Telefones: 3268- 1034; 3268- 1799; 
3268-8341 (whatsapp).

Assessoria de Imprensa 
do Município de Santa Helena
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Melhorias para produtores rurais de Serranópolis

O Governo Municipal de Serra-
nópolis do Iguaçu vem realizando 
melhorias em acessos a granjas 
e terraplanagem para construção 
de aviários, pocilgas e postura no 
município além de melhorias nas 
estradas rurais. 

Somente neste ano já foram 
realizadas 280 horas máquinas em 
propriedades e estradas municipais.

Governo Municipal realiza melhorias em acessos de granjas e terraplanagem para construção de aviários.

Estradas Rurais da Linha Cristo Rei 
recebem cascalhamento 

Nesta primeira semana de abril, 
o Governo Municipal de Serranópo-
lis do Iguaçu, através da Secretaria 
de Obras, Viação e Urbanismo 
vem trabalhando na recuperação 
e adequação das estradas rurais 
do município. O referido trabalho 

faz parte de um conjunto de ações 
para manter a qualidade das vias, 
melhorando a trafegabilidade 
e dando suporte ao homem do 
campo, garantindo que o produtor 
rural tenha condições satisfatórias 
de trabalhar e se locomover. 

Segundo o prefeito municipal 
Ivo Roberti, “Nossa gestão sempre 

teve um cuidado especial com as 
estradas rurais, pois sabemos 
da importância que essas vias 
representam para nosso muni-
cípio. A equipe da Secretaria de 
Obras trabalha para oferecer aos 
usuários, estradas de qualidade 
para qualquer tipo de transporte”, 
finalizou.  

Na quarta-feira (07), o diretor de negócios da Cresol Diocer Ribeiro dos 
Santos, acompanhado do diretor superintendente Alex de Souza Ferreira 
e do gerente da agência de Serranópolis do Iguaçu Cleyton Spies Vidal  
estiveram em reunião com o prefeito municipal de Serranópolis do Iguaçu, 
Ivo Roberti nas dependências do Paço Municipal 22 de Outubro.

A reunião teve como objetivo estreitar laços entre a Cresol e a Adminis-
tração Pública, além de apresentar projetos que futuramente possam ser 
adotados pelo município.

Diretoria da Cresol visita Paço Municipal 
22 de Outubro de Serranópolis

de Imprensa do 
Município de Serranópolis

de Imprensa do 
Município de Serranópolis
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Vereadores de Itaipulândia visitam 
Unidade Incubadora de Ovos da Lar Cooperativa

O Presidente da Câmara de 
Itaipulândia André Luís da Silva 
Royer, acompanhado dos Verea-
dores Adolfo Florêncio Preis, Clau-
demir da Silva Homem, Claudinei 
Vieira, Deoclécio Vanderlei Groth, 
Fernando Antunes e Marcos Paulo 
Coradini, realizaram na quarta-feira 
(07), uma visita à Unidade Incuba-
dora de Ovos da Lar Cooperativa 
na comunidade do Caramuru.

Na oportunidade os parlamen-
tares foram recepcionados pelo 

Vice-Presidente da Lar Cooperativa 
Urbano Inácio Frey, e também por 
membros da direção da Unidade 
Incubadora de Ovos, Gerente Geral 
Sérgio Lenz e o Supervisor Rovane 
Segatto.

O objetivo da visita foi obter 
conhecimento do funcionamento 
de todo o processo de produção, 
além de verificar dados quanto ao 
seu rendimento e analisar uma 
possível ampliação da atividade 
no município.

Ao final do encontro os verea-
dores esclareceram suas dúvidas e 
também se colocaram à disposição 
para apoiar projetos dentro da 
forma legal que visam a geração 
de emprego e renda aos Itaipu-

landienses.
Já os representantes da Lar 

Cooperattiva informaram que existe 
a intenção de dobrar a produção 
na Unidade, com isso o aumentar 
os empregos na indústria como 

também no campo, abrindo vagas 
para construção de novos aviários 
em Itaipulândia.
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Polícia Rodoviária Estadual divulga 
balanço da Operação Páscoa 2021

A Polícia Rodoviária de Santa 
Helena, divulgou o balanço da 
“Operação Páscoa 2021”, nos 12 
municípios atendidos pelo Posto, 
que iníciou na quinta-feira (01), 
e terminou no final da noite de 
domingo (04). Durante este período 
houve intensificação das ações 
ostensivas e preventivas através 
de patrulhamento e repressivas, 
fiscalização com etilômetro e radar 
móvel.

De acordo com o Subtenente 
Edson Bottini, durante a operação, 
130 condutores foram notificados, 
destes, 115 por estarem acima da 
velocidade máxima permitida, os 
demais pela falta do uso do cinto 

de segurança e por estarem com o 
farol desligado durante o dia.

Dois acidentes de trânsito foram 
contabilizados pela PRE, um deles 
com uma vítima fatal.

O Sub-Tenente Edson Bottini 
orienta a população de que, mesmo 
com o término das atividades 
relacionadas a esta operação, os 
trabalhos da Polícia Rodoviária 
continuam tanto ostensivo quanto 

nas fiscalizações repressivas, com 
radar e etilômetro.

“Aproveitando para divulgar os 
nossos telefones, sendo eles o 198 
e 3268-3993. Sempre que neces-
sário o auxílio, apoio, ou seja, uma 
emergência, a Polícia Rodoviária 
Estadual está à disposição, basta 
fazer o contato que uma equipe 
se deslocará até o endereço infor-
mado”, finaliza Bottini.

Subtenente Edson Bottini

Os Vereadores de Itaipulândia André Luiz da Silva Royer, Adolfo Flôren-
cio Preis, Fernando Antunes, Deoclécio Vanderlei Groth, Vilso Nei Serena, 
Claudemir Roth, Claudinei Vieira, Claudemir da Silva Homem e Marcos 
Paulo Coradini, assinaram um requerimento encaminhado ao Governador, 
Presidente da Assembleia e para o Comando Geral da Policia Militar 
pedindo providências diante da atual conjuntura da Segurança Pública 
do Paraná, em especial para melhorar a situação vivida pelos agentes 
de segurança, quer seja Civis ou Militares, que estão passando por um 
dos piores momentos da história em relação a efetivo, salário e pressão 
social devido a Pandemia de Corona Vírus que assola o mundo inteiro. 

De acordo com os vereadores  há cinco anos esses agentes de Segu-
rança não tiveram sequer reajustes salariais, não possuem direitos como 
FGTS, sindicato, hora extra, ou sequer adicional noturno, direitos estes 
comuns a muitos trabalhadores, resultando na perda do poder aquisitivo 
em pelo menos 30% para as categorias e ainda estão na linha de frente 
auxiliando e muito os Órgãos de Saúde pública, com a responsabilidade 
em conter aglomerações, correndo riscos de se contaminar e também 
seus entes queridos ao retornar para suas residências. Fato este que 
vem a abalar ainda mais o físico e psicológico destes combatentes, pois 
a cada dia cresce a quantidade de policiais com transtornos psicológicos 
em casos extremos chegando a cometerem suicídio, casos estes são 
maiores que em muitos outros estados. 

Vereadores de Itaipulândia pedem ao 
Governador melhorias nas condições 

de trabalho dos Agentes de Segurança 
www.corrreiodolago.com.br
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Psiquiatra para 
atendimentos via SUS

A secretaria municipal de Saúde de Santa Helena credenciou 
recentemente, a psiquiatra Nadhyne Remonti, para integrar a equipe 
multiprofissional que atua no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 
e também para atendimentos clínicos em geral.

Primeiramente, serão priorizadas as crianças e adolescentes que já 
são atendidos pelo CAPS principalmente no que tange as suspeitas de 
transtorno do espectro autista, psicose infantil e tentativas de suicídio. 
Outros pacientes com esquizofrenia ou psicose que tenham dificuldade 
de locomoção para irem até as consultas fora do município, também 
serão público prioritário.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Cristiani Mozer Binko, o 
fortalecimento do CAPS e a implementação de atendimentos em saúde 
mental é uma das prioridades da administração municipal: "A chegada 
da Dra. Nadhyne é uma grande conquista para a saúde pública, ela 
fará 16 horas semanais, dividindo seu atendimento entre pacientes do 
CAPS, elaboração de protocolos, consultas ambulatoriais e até mesmo 
capacitações nas unidades de saúde," explica.

A contratação atende também a uma exigência do Ministério da 
Saúde que determina permanência de equipes multidisciplinares nos 
CAPS municipais e também consta como meta da gestão Zado e Dinho 
Maraskin, conforme prevê o Plano de Governo.

De acordo com Nadhyne Somacal Remonti todos os pacientes 
serão atendidos com muita dedicação e profissionalismo tanto no 
CAPS quanto nas consultas ambulatoriais: "Fui muito bem recebida 
aqui em Santa Helena, que é a minha terra natal, e espero contribuir 
com a saúde pública do Município estando à disposição de toda a 
população," afirma a profissional.

Psiquiatra Nadhyne Remonti

Santa Terezinha de Itaipu recebe 
a doação de respirador da 
Cooperativa Sicredi Vanguarda

O Centro de Triagem da Covid-19 
em Santa Terezinha de Itaipu conta 
com mais um reforço. Na manhã 
desta quarta-feira, 07, o município 
recebeu um respirador doado pela 
Cooperativa Sicredi Vanguarda. “Hoje 
é um dia muito especial, estamos 
recebendo um respirador da Sicredi, 
nossa parceria de longa data, que 
teve esse olhar sensível com a comu-
nidade. Estamos muito felizes. Afinal, 
esse é um equipamento fundamental 
para aumentarmos nossa capacidade 
de atendimento, caso necessário”, 
destacou a prefeita Karla Galende.

O equipamento destinado para 
Secretaria Municipal de Saúde faz 
parte de um projeto desenvolvido pela 
cooperativa. “Desenvolvemos dife-
rentes ações em prol da comunidade. 
Nesse momento de pandemia, esta-
mos realizando a doação de respira-
dores para diferentes municípios da 

região, de acordo com a necessidade 
de cada um. Hoje, Santa Terezinha 
de Itaipu foi contemplada, graças ao 
apoio dos associados, pessoas que 
movimentam a cooperativa”, frisou 
o presidente da Sicredi Vanguarda, 
Aldo Dagostim.

Para o secretário de Saúde, Fábio 
de Mello, o equipamento chegou em 
boa hora. “Com a chegada de mais 
um respirador, vamos garantir atendi-
mento aos pacientes que necessitam 
de maiores cuidados. Atualmente, o 
município conta com três respira-
dores próprios e um locado. Sem 

dúvidas, o equipamento veio em boa 
hora e para somar”.

Participaram da entrega oficial do 
respirador a prefeita Karla Galende, 
o vice Vanio Morona, secretário de 
Saúde, Fábio de Mello, o presidente 
da Câmara Municipal, Valdir Sauthier, 
o presidente da Sicredi Vanguarda, 
Aldo Dagostim, a assessora de 
Desenvolvimento do Cooperativismo, 
Fatima Ambrosio, o gerente da agên-
cia de Santa Terezinha de Itaipu, 
Ricardo de Antoni e o conselheiro 
de Administração da Cooperativa, 
Antonio Magagnin.

Assessoria de Imprensa 
do Município de Itaipulândia

Assessoria
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Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu se reúne com 
o secretário estadual de Infraestrutura e Logística

Representantes do Governo 
Municipal de São Miguel do Iguaçu 
estiveram reunidos na tarde de 
quarta-feira, 07, com o secretá-
rio estadual de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex. A reunião 
aconteceu no auditório principal 
das Cataratas do Iguaçu, em Foz 
do Iguaçu.

Aproveitando a ida até a tríplice 
fronteira para acompanhar a inau-

guração da nova pista de pousos e 
decolagens do Aeroporto Interna-
cional de Foz do Iguaçu/Cataratas 
e da posse do novo diretor-geral 
brasileiro de Itaipu, general João 
Francisco Ferreira, Sandro Alex 
se reuniu com o prefeito Motta; o 
vice-prefeito, Claudio Rodrigues; 
secretários municipais de Assis-
tência Social, Adriana da Silva 
Motta; de Assuntos Comunitários, 
Alexandro Alcará; Planejamento, 
Gunnar Henrique Guedes; Indús-

tria, Comércio e Turismo, Valcir 
Teixeira; Cultura, Esporte e Lazer, 
Sandro Alexandre; assessor de 
gabinete, Marcelo Castro; a vere-
adora Juliane Conti Dandolini, e o 
empresário internacional, Jaime 
Zorzetto.

No encontro, o prefeito Motta 
reivindicou diversas melhorias de 
infraestrutura para o município. 
Também foram debatidos assuntos 
políticos.

Na segunda-feira, 05, foram 
iniciados os atendimentos da uni-
dade do Departamento de Trânsito 
do Paraná (DETRAN-PR) em São 
Miguel do Iguaçu, que foi reaberta 
após a retomada da parceria com 
o Governo Municipal.

Para marcar o início dos traba-
lhos, uma cerimônia simbólica foi 
realizada na sede da unidade, que 
está instalada no Parque de Expo-
sições Benvenuto Verona, ao lado 
da Guarda Municipal. Também foi 
realizada a entrega da documenta-
ção do primeiro veículo emplacado 
através da nova unidade, uma 
motocicleta do são-miguelense, 
Valzenir Mariano.

Participaram do evento, o pre-
feito, Motta; o vice-prefeito, Claudio 
Rodrigues; o presidente da Câmara 
Municipal, Eloi Racki; o chefe da 33ª 
Ciretran de Medianeira, Rubens de 
Almeida; o secretário municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, Sandro 
Alexandre, os vereadores Juliane 

Dandolini e Anderson Lazzeris, 
comandante do 2º Pelotão da 
Polícia Militar em São Miguel do 
Iguaçu, sargento Cristiano Luiz 
Hackzalla de Freitas, além de ser-
vidores municipais e do DETRAN 
e imprensa regional.

Para atender a demanda da 
comunidade são-miguelense, a 
gestão Motta/Claudio Rodrigues 
buscou desde o início dos traba-
lhos a reabertura da unidade e 

conseguiu retomar a parceria com 
o órgão estadual.

Para o funcionamento da uni-
dade, o município está cedendo o 
local e funcionários, e o Governo 
do Estado, através do Detran, vai 
realizar os treinamentos e disponi-
bilizar o seu sistema.

A unidade terá atendimento 
de segunda-feira à sexta-feira, 
das 08h00 as 14h00. Telefone de 
contato: (45) 3565-7524.

Detran inicia atendimento em São Miguel do Iguaçu
Prefeito Motta e Vice Claudio Rodrigues buscaram desde o início dos trabalhos a reabertura da unidade e conseguiram retomar a 
parceria do município com o órgão estadual.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu
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A reunião das comissões ocorre para deliberar sobre os projetos 
de Lei que são entregues e dar o parecer das comissões para votação 
nas próximas sessões.
Foi debatido sobre o seguinte projeto:
- Altera Art. 10 da Lei Nº 1.568, de 30 de Dezembro de 2020
- Autoriza Executivo Efetuar Abertura de Crédito Adicional Suplementar
- Autoriza o Poder Executivo a pagar faturas de energia elétrica em 
atraso referente a poços artesianos;

Próxima sessão acontecerá segunda-feira dia 12 de abril.

Elio Rusch assume mandato de 
deputado estadual após licença 
da deputada Maria Victoria

Com a nascimento de sua 
segunda filha, Maria Valentina, a 
deputada Maria Victoria (PP) se 
afastou das atividades na Assem-
bleia Legislativa do Paraná para 
o cumprimento da licença mater-
nidade, conforme Emenda Cons-
titucional nº 42, de 12 de dezem-
bro de 2018. Com a vacância 
temporária do cargo e com prazo 
superior a 120 dias, o presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), 
convocou o suplente, deputado Elio 
Rusch (DEM), que tomou posse nta 
quarta-feira (31) durante a sessão 
plenária. A função será exercida 
por ele pelos próximos 180 dias.

Rusch desempenhou sete 
mandatos sucessivos no Legis-
lativo estadual. Nas eleições de 
2018, ficou na suplência. Em abril 
de 2019 assumiu a vaga, também 
de forma temporária e em virtude 
da licença maternidade da depu-
tada Maria Victoria.

Biografia - Nascido em Cris-
siumal (SC), em 16 de maio de 
1952, veio para o Paraná e apenas 
dois anos após haver chegado, já 
era líder do movimento estudantil, 
muito forte naquela época. Presidiu 
grêmios estudantis e a Associa-
ção Rondonense de Estudantes 
Secundários, além de integrar a 
diretoria da União Paranaense de 

Estudantes Secundários (UPES).
Concorreu a uma cadeira na 

Câmara Municipal de Marechal 
Cândido Rondon em 1976, ele-
gendo-se com expressiva votação. 
Reelegeu-se em 1982 e 1988. 
Presidiu a Câmara durante sete 
dos 14 anos em que lá esteve, 
chegando a assumir interinamente 
a Prefeitura em 1984. Em 1990 
elegeu-se deputado estadual, 
com 15 mil votos. Retornou quatro 
anos depois, com 25 mil votos. 
Reelegeu-se em 1998, 2002, 2006, 
2010 e 2014, sempre ampliando a 
votação. Em 2014 foram perto de 
55 mil votos.

Um de seus principais projetos 

foi o que resultou na criação do 
Batalhão de Fronteira em 1998, 
cuja implementação se deu em 
2012, com sede em Marechal 
Cândido Rondon. Na Assembleia 
Legislativa ocupou várias posições 
de destaque, participando de diver-
sas comissões. Presidiu a Comis-
são de Finanças e de Tomada 
de Contas, foi vice-presidente 
da Casa e relator por sete anos 
da Comissão de Orçamento. Foi 
líder da bancada do Democratas 
no Legislativo, foi secretário-geral 
do partido e presidente do Diretório 
Regional entre 2011 e 2015.

www.assembleia.pr.leg.br

Em Itaipulândia

Câmara Municipal de Missal 
realiza reunião das Comissões
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“A Vacina é o que vai nos 
libertar deste problema” 

Doutor Luiz Gustavo
Deconto Neves

“A Vacina é o que vai nos libertar deste problema” diz Diretor Clínico 
do Hospital em Missal sobre a Covid-19.

A grande esperança da população mundial contra a Covid-19 é a 
vacina, já que não há medicamento com comprovação científica eficaz 
contra a doença que tem matado milhares de pessoas. O Diretor Clí-
nico do Hospital Nossa Senhora de Fátima, Dr Luiz Gustavo Deconto 
Neves, concedeu entrevista na manhã da terça-feira, 30 de março, 
para emissora de rádio local e comentou que a Vacina é o que vai 
libertar a população do problema.

“Quero passar uma mensagem responsável, (a Covid-19) é uma 
coisa grave, o enfrentamento exige medidas graves, mas a vida precisa 
continuar, as pessoas precisam viver, respeitando algumas regras 
sanitárias, seguindo suas vidas, aguardando a vacina que realmente 
é o que vai nos libertar deste problema”, destacou durante a entrevista.

Mortes por Covid-19
Ao se referir as mortes pelo Coronavírus, Dr Luiz Gustavo explicou 

que as pessoas estão adoecendo por Covid-19 e, mesmo que a doença 
esteja atingindo um número maior de pessoas jovens, comparado 
a um tempo atrás, para uma pessoa com mais idade, os fatores de 
risco se somam.

“Uma pessoa com problema pulmonar ou de cardiopatia, por 
exemplo, adoece por Covid-19 e morre... ele não necessariamente 
morreu da Covid, pode ter morrido por alguma comorbidade, no 
entanto, este óbito tem que ser registrado como Covid, porque o 
vírus que desencadeou”, pontua. “De outra maneira ele não teria ido 
a óbito”, acrescenta.

Insumos
O Diretor Clínico tranquilizou a população no quis respeito aos 

insumos. Segundo Dr Luiz Gustavo os estoques de insumos estão 
reabastecidos. Medicamentos, sedativos, relaxantes musculares, entre 
outros. Ainda de acordo com o que relatou o médico, não há problema 
de entrega de oxigênio até o momento.

Para ele o engajamento da comunidade e das autoridades tem 
sido fundamental. Dias atrás, o Hospital recebeu do município 03 
ventiladores pulmonares em cessão de uso, que a Administração já 
havia recebido do Governo do Estado. Houveram doações de diver-
sas pessoas, autoridades e também momentos que reforçam a fé, 
organizado por denominações religiosas do município. 

Assistência Social e CRAS de Missal 
irão iniciar os atendimentos 
descentralizados no Portão Ocoí

A partir do dia 04 de maio, 
sempre na parte da manhã, serão 
iniciados os atendimentos des-
centralizados do CRAS (Centro 
de Referência da Assistência 
Social) no Distrito do Portão Ocoí. 
O objetivo é facilitar o acesso à 
população missalense. Este é mais 
um dos compromissos assumidos 
durante o período eleitoral, que se 
está prestes a se tornar realidade.

A iniciativa foi discutida de forma 
conjunta na manhã da terça-feira, 
06 de abril, com o vice-prefeito, 
Eugênio Schwendler (Chenho), a 
secretária de Assistência Social, 
Rosani Fappi e servidores, tanto 
da Secretaria como do CRAS por 
intermédio da equipe de referência.

A Secretária, Rosani Fappi, 
explica que a iniciativa vem de 
encontro com o Plano de Governo 
Municipal, e tem como objetivo 
em facilitar o acesso aos serviços 
para os moradores das áreas de 
abrangência do distrito do Portão 
Ocoí, onde os mesmos poderão se 
dirigir até a Casa do Idoso (Anexo 

a subprefeitura), desta forma não 
sendo mais necessário se deslocar 
até a Secretaria no Centro. 

Os atendimentos irão ocorrer na 
parte da manhã a cada duas sema-
nas pela equipe técnica (assistente 
social e psicóloga) e pelo Gestor do 
Programa Bolsa Família.

CRAS
É por intermédio do CRAS 

que a proteção social básica da 
assistência social se territorializa 
e se aproxima da população, 
reconhecendo a existência das 
desigualdades sociais interurbanas 
e a importância da presença das 
políticas sociais para reduzir essas 
desigualdades. 

Previne situações de vulnera-
bilidade e risco social, bem como 
identificam e estimulam as poten-
cialidades locais, modificando a 
qualidade de vida das famílias que 
vivem nas localidades. 

Equipe de Referência
A equipe de referência é 

constituída por servidores respon-
sáveis pela organização e oferta 
de serviços, programas, projetos 
e benefícios de proteção social 
básica e especial, levando-se em 
consideração o número de famílias 
e indivíduos referenciados, o tipo de 
atendimento e as aquisições que 
devem ser garantidas aos usuários.

Assessoria
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Cooperativas paranaenses ressaltam importância 
da Nova Ferroeste

Coamo e Lar, duas das prin-
cipais cooperativas paranaenses 
instaladas no Mato Grosso do Sul, 
conheceram nesta terça-feira (23) 
os detalhes do projeto da Nova 
Ferroeste. A apresentação foi feita 
por técnicos do grupo de trabalho 
criado pelos governos do Paraná e 
do Mato Grosso do Sul para desen-
volver a nova malha ferroviária. A via 
terá 1.285 quilômetros de extensão 
e vai ligar Maracaju (MS) ao Porto 
de Paranaguá, dando origem ao 
segundo maior corredor de exporta-
ção de grãos e contêineres do País.

“Foi mais um dia bastante pro-
veitoso. Pudemos perceber como 
o mercado está carente de uma 
infraestrutura logística ferroviária. 

Tanto a Lar quando a Coamo se 
entusiasmaram muito com a ideia. 
Ou seja, existe um mercado muito 
forte para ser explorado", destacou 
o coordenador do Grupo de Trabalho 
Ferroviário do Estado do Paraná, Luiz 
Henrique Fagundes.

Instalada em Dourados, segunda 
cidade mais populosa do Mato 
Grosso do Sul com aproximada-
mente 225 mil habitantes, a divisão 
de soja da Coamo entrou em opera-
ção em novembro de 2019, com um 
investimento estimado em R$ 800 
milhões. Emprega 400 funcionários 
diretamente, quadro que sobe para 
cerca de 1.500 pessoas quando 
considerado os postos indiretos. 
A cooperativa nasceu em Campo 
Mourão, na região Centro-Oeste 
do Paraná.

Gerente da indústria de óleo, 
Emerson Abrahão Mansano explicou 
que a construção de um eixo ferro-
viário com a inclusão de Dourados 
vai permitir à Coamo ganhar compe-
titividade, especialmente por causa 
da redução do custo da operação, 
estimado em 27% nas exportações. 
“Temos a expectativa por esse 
projeto desde quando começamos 
a pensar em montar a fábrica aqui 
em Dourados. É algo que vem ao 
encontro do que a Coamo precisa, 
com a nossa realidade. A ferrovia 
terá um impacto muito grande”, disse 
o gerente.

A capacidade atual da planta é 
para esmagar 3 mil toneladas de 
soja por dia, dando origem principal-
mente a óleos refinados. Em torno 
de 50% da produção é voltada para 
a exportação, com o trajeto até o 
Porto de Paranaguá sendo feito 
atualmente por caminhões. “Um 
projeto tão grande como esse vai 
gerar mais crescimento, modificando 
o cenário completamente”, destacou 
Mansano.

Para reforçar o apoio da Coamo, 
o gerente lembrou que mesmo antes 
de o projeto ganhar corpo, a empresa 
colocou no plano diretor um local 
para a instalação de um terminal 
ferroviário que poderia servir de 
ligação com a malha interestadual. 
“Algo muito relevante no cenário 
logístico do País”, ressaltou.

CAARAPÓ – O projeto ganhou 
apoio na unidade da Lar de Caarapó. 
Instalada na cidade desde 2019, é 
também voltada para a estratificação 
da soja – o complexo esmaga 1.500 
toneladas por dia. Gera diretamente 
220 postos de trabalho. Em torno de 
600 considerando os indiretos.

A Lar tem a sede principal em 
Medianeira, no Oeste paranaense. 
“Vai facilitar muito a logística de 
movimentação de grãos. O custo 
de transportar pela ferrovia será 
menor e com menos perdas. Além 
disso, ganhamos agilidade e segu-

rança”, afirmou o gerente industrial 
da unidade sul-mato-grossense, 
Thales da Silva. “Com certeza vai 
significar mais empregos nesta 
região”, acrescentou.

FERROVIA – O projeto busca 
implementar o segundo maior 
corredor de transporte de grãos e 
contêineres do País, unindo dois 
dos principais polos exportadores 
do agronegócio brasileiro. Apenas 
a malha paulista teria capacidade 
maior.

A área de influência indireta 
abrange 925 municípios de três 
países. São 773 do Brasil, 114 do 
Paraguai e 38 da Argentina. No 
Brasil, impacta diretamente 425 cida-
des do Paraná, Mato Grosso do Sul 

e Santa Catarina, totalizando cerca 
de 9 milhões de pessoas. A área 
representa 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro.

A expectativa, de acordo com os 
técnicos, é que pela Nova Ferroeste 
seja possível o transporte de 54 
milhões de toneladas por ano – ou 
aproximadamente 2/3 da produção 
da região. 74% seriam de cargas 
destinadas para a exportação.

Ainda não há definição de valor 
final para a construção justamente 
pelo projeto estar em fase preliminar. 
A expectativa, contudo, é colocar a 
ferrovia em leilão na Bolsa de Valores 
do Brasil (B3), com sede em São 
Paulo, até novembro de 2021. O 
consórcio que arrematar a concessão 
será responsável pelas obras.
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