
Prefeito e Vice visitam obras em 
Serranópolis do Iguaçu
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Missal faz adesão ao Programa da 
Sicredi A União Faz a Vida 

Município  de São Miguel do Iguaçu 
vai implantar ciclovias
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Colaboradores da Agência Sicredi do município 
de Itaipulândia tem CPA

O  prefeito em exercício Lindolfo Martins Rui, assinou Ordem de Serviço para recuperação de asfalto na Estrada Mu-
nicipal que liga a RM 16 até a interseção com a RM 15 (trecho entre a entrada para o Botafogo até Sanga Seca) próximo 
a São José do Itavó.  Além do prefeito, estiveram presentes o Secretário de Obras Nilton Vieira, Secretário de Agricultura 
Abel Serena, o Assessor Municipal de projetos e obras Guido Jacó Steffens e Representantes da empresa Terraplana-
gem Aliança S/C Ltda, vencedora da licitação.

Itaipu produz em dois meses o 
equivalente à metade de toda a geração 
de Belo Monte ou Tucuruí em 2020
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Secretaria de Cultura e Esportes 
passa a atender em novo local

Na tarde dessa terça-feira (9) 
o prefeito em exercício Lindolfo 
Martins Rui e o presidente da 
Câmara Municipal André Royer, 
estiveram visitando as novas ins-
talações da Secretaria de Cultura e 
Esportes, que está atendendo em 
novo endereço, na antiga Câmara 
de Vereadores, próximo a escola 
Municipal Carlos gomes. 

Segundo o secretário da pasta 
Tiago Barcelos " Nesse espaço 

serão concentrados todos os 
atendimentos administrativos da 
secretaria, como matriculas, inscri-
ções e atendimento ao público, e 
conforme a evolução da pandemia 
da covid-19 em breve será divul-
gado o início das oficinas e cursos 
culturais" – Comenta.  

As inscrições para os treina-
mentos de futsal, continuam no 
ginásio Municipal de Esportes 
Irineu Luis Friedrich.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Lindolfo Rui vistoría obras de pavimentação 
asfáltica em Itaipulândia

Na quinta-feira (11) o prefeito 
em exercício Lindolfo Martins Rui, 
acompanhado pelo Vereador e 
presidente da Câmara Municipal 
André Royer, Secretário de Obras 
Nilton Vieira, Assessor de Projetos 
e Obras Guido Jacó Steffens e pelo 
Sub prefeito Sidney Freitas, estive-
ram acompanhando e vistoriando o 
andamento da execução de obra de  
capa asfáltica nas ruas do distrito 
de São José do Itavó. 

“Vamos acompanhar as obras 
passo a passo para que sejam con-
cluídas com excelência e possam 
servir por muito tempo à população" 
– Destacou Lindolfo.

Lindolfo Martins Rui assume 
como prefeito interino de 
Itaipulândia

Na manhã da segunda-feira 
(8), Lindolfo Martins Rui assumiu 
o cargo de prefeito interino de 
Itaipulândia. O novo chefe do 
Poder Executivo do Município 
permanecerá no cargo por cerca 
de duas semanas.

Lindolfo reside há 45 anos em 
Itaipulândia. É filho de Ramon 
Martins Rui e Dolores B. Martins 
Rui. É casado há 35 anos com a 
professora Verônica S. Rui e é pai 
de dois filhos: Karina e Gustavo. 

Foi engraxate, picolezeiro, 
boia-fria, trabalhou na pesca pro-
fissional, e serviu por 25 anos na 
Polícia Militar, na qual se aposentou 
com excepcional comportamento. 
Também fui chefe do Pátio de 
Máquinas e Secretário de Obras. 

Em 2016, Lindolfo foi eleito vere-
ador e em 2020, vice-prefeito na 

coligação “Compromisso Com 
Itaipulândia”.

Assessoria de Imprensa - Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do Municipio 
de Itaipulândia



Colaboradores da Agência Sicredi do município 
de Itaipulândia tem CPA

Credibilidade! Pensando em 
melhor atender as demandas dos 
associados e clientes, os cola-
boradores da Sicredi Vanguarda 
são incentivados a conquistar a 
CPA – Certificação Profissional 
ANBIMA. Essa certificação habilita 
os profissionais gestores de conta 
para atuar com produtos de inves-
timentos financeiros, como fundos 
de ações e aplicações financeiras 
de alta complexidade.

Na cooperativa, dos 1.200 
colaboradores: 479 tem a CPA 10 
– Certificação Profissional ANBIMA; 
251 tem a CPA 20 – Certificação 
Profissional ANBIMA; 10 tem a 
CEA – Certificação ANBIMA de 
Especialistas em Investimento; 01 
tem a CFG – Certificação ANBIMA 
de Fundamentos em Gestão.

Na agência Sicredi de Itaipu-
lândia temos 06 colaboradores 
com CPA 20 e 01 colaborador 

com a CEA. “A equipe hoje é muito 
mais preparada para consultoria 
em investimentos, ela é capaz de 
avaliar qual melhor investimento de 
acordo com o perfil do associado. 
A certificação trouxe conhecimento 
e segurança para poder ofertar 
o melhor investimento”, explica 

Thiago Maciel de Matos Souza, 
gerente da agência Sicredi de 
Itaipulândia.

A Vanguarda incentiva os 
colaboradores para obterem a cer-
tificação, custeando e oferecendo 
os cursos de formação e o exame. 

Com isso, o colaborador se torna um 
profissional do mercado financeiro 
habilitado a atuar com investimen-
tos de alta complexidade, o qual faz 
parte de um grupo seleto, onde no 
Brasil são menos de 70 mil pessoas 
certificadas. “Para a cooperativa, 
isso representa o profissionalismo 

dos gestores para oferecer aten-
dimento de qualidade, tornando 
assim, nossos colaboradores em 
consultores das melhores soluções 
financeiras para os nossos mais 
de 150 mil associados”, enfatiza 
Suzana Ritter Seganfredo, asses-
sora de Gestão de Pessoas da 
Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.

O que é a ANBIMA?
É a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais, atua para definir as 
boas práticas para as empresas 
do setor, e também oferecendo 
certificações para os profissionais 
da área. Fazem parte da ANBIMA 
entidades como bancos comerciais, 
bancos de investimento, corretoras 
de títulos e valores mobiliários, 
administradoras e gestoras de 
recursos de terceiros etc. O modelo 
de atuação é organizado em torno 
de quatro compromissos: represen-
tar, autorregular, informar e educar.

16 de Março de 2021 Itaipulândia - 03

Certificação Profissional ANBIMA capacita os profissionais como consultores de investimentos

Assessoria de Comunicação e Marketing 
Gerência de Relacionamento

Equipe de colaboradores da Agêcia Sidredi de Itaipulândia



Conheça os Secretários municipais de Missal

Em  fevereiro foram nomeados 
os secretários municipais de Missal 
pelo Prefeito Adilto Ferrari que 
atuaram neste primeiro mês de 

forma incessante para conhecer a 
realidade atual do município, bem 
como para garantir o melhor serviço 
possível à população missalense. 
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 2021
Administração – Aline Luzzi

Finanças – Mauro Kern Pauli
Planejamento – Eloy Everling
Educação, Cultura e Esporte – Cla-
rice Maria Grings Friedrich
Indústria, Comércio e Turismo – 
Cláudia Magale Hilgert

Obras, Urbanismo e Transporte – 
Mário Schassott
Agricultura e Meio Ambiente – Altair 
Luiz Fetzner
Assistência Social – Rosani Fappi
Saúde – Silvia Maccari Petricoski

Chefe de Gabinete – Carla Teresi-
nha Laismann
Procurador Geral – Álvaro Martinho 
Walker
Controlador Geral – Paulo Eduardo 
Paetzold
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Secretária de Administração
Aline Luzzi

Secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente - Altair Luiz Fetzner

Secretária  de Assistência Social 
Rosani Fappi

Secretária  de Educação, Cultura e Esporte  
Clarice Maria Grings Friedrich

Chefe de Gabinete 
Carla Teresinha Laismann

Secretária de Indústria, Comércio
e Turismo – Cláudia Magale Hilgert

Secretária de Saúde
 Silvia Maccari Petricoski

Secretário de Planejamento 
Eloy Everling

Secretário  de Finanças 
 Mauro Kern Pauli

Secretário de Obras, Urbanismo e 
Transporte – Mário Schassott

 Prefeito de Missal, Adilto Luis Ferrari, 
acompanhado do vice-prefeito, Eugênio Schwendler (Chenho) com secretários

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Representantes da Cooperativa 
de Crédito Sicredi Vanguarda apre-
sentou à Administração Municipal 
de Missal o programa “A União Faz 
a Vida”.  A apresentação foi feita 
ao Prefeito de Missal, Adilto Luis 
Ferrari, e à equipe da Secretaria de 
Educação do município na manhã 
desta terça-feira, 09 de março.

Durante o encontro o Diretor 
de Relacionamento da Sicredi 
Vanguarda, Rodrigo Vendrame, 
a Gerente da Unidade de Missal, 
Tatiane Maria Baggio da Costa, 
a Gerente de Negócios, Dulcy 
Schwendler, juntamente com a 
Assessora de Desenvolvimento do 
Cooperativismo, Camila Vidotti e o 
Assessor Pedagógico Amauri de 
Lima, apresentaram os principais 
detalhes do Programa.

A Secretária de Educação, 
Cultura e Esporte de Missal, Clarice 
Maria Grings Friedrich, confirmou 
que o município fez a adesão para 
iniciar o programa em todas as 
instituições de ensino. “O próximo 

passo será o planejamento junta-
mente com as equipes das escolas, 
envolvendo diretores, coordenado-
ras, professores e educadoras”, 
detalha.

Os interessados irão receber 
treinamento com a equipe Sicredi 
para que possam conhecer a 
entender a metodologia. De acordo 
com Camila, justamente por utilizar 
uma metodologia diferenciada para 
incentivar a aprendizagem dos 
alunos, tanto professores quanto 

os estudantes são beneficiados. 
São ofertadas assessorias peda-
gógicas e um material especial 
aos professores para que utilizem 
a metodologia do programa. 

A União Faz a Vida
O programa A União Faz a Vida 

é o principal programa de educação 
do Sicredi e, segundo informações 
do site oficial do programa, objetiva 
construir e vivenciar atitudes e 
valores de cooperação e cidadania. 

O programa iniciou oficialmente 
em 1995, inspirado em programas 
semelhantes no Uruguai.

O programa surgiu com o propó-
sito de desenvolver uma educação 
cooperativa, contratar especialistas 
em diversas disciplinas curriculares 
de ensino, propor uma nova meto-
dologia de ensino que privilegiasse 
o empreendedorismo e a coopera-
ção. O projeto piloto foi implantado 
em Santo Cristo (RS). 

Os dois princípios básicos 

são cooperação e cidadania. A 
educação cooperativa age de 
forma a educar os jovens para 
que eles aprendam, no ambiente 
escolar, a desenvolver projetos e 
iniciativas capazes de transformar 
a sociedade e atender aos desejos 
e anseios das comunidades. Neste 
sentido, a cooperação só existe por 
meio de ações coordenadas entre 
grupos de pessoas que tenham um 
objetivo comum.

Já no âmbito da Cidadania é 
compreensível que todos possuem 
direitos e deveres. Ter a total capa-
cidade de colocar esses direitos e 
deveres em prática é o principal 
significado de cidadania. Uma 
sociedade democrática — na qual 
todos têm voz — é o lugar onde 
a cidadania se manifesta. Para o 
Programa A União Faz A Vida, a 
cidadania só existe, de fato, quando 
os seguintes valores éticos estão 
presentes: igualdade e equidade; 
respeito à diversidade; e, liberdade 
e participação na vida pública.

Município de Missal faz adesão ao Programa 
da Sicredi A União Faz a Vida 
Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

O sonho da casa própria 
começa a virar realidade para 36 
famílias em Missal. Ainda está 
em fase de Terraplanagem, mas 
foram iniciadas as obras no Lote-
amento Esperança. Neste primeiro 
momento serão construídas 36 
casas populares. A empresa que 
está executando as obras é a 
Itagiba com sede em Palmas-PR.

O primeiro bloco está com a 
Terraplanagem quase concluída 
e em seguida já inicia no segundo 

bloco. Posteriormente, serão feitas 
as ruas e a estrutura necessária 
para o início da construção das 
“casinhas”, como são chamadas 
popularmente. Há famílias que 
aguardam ansiosamente para 
poder concretizar o sonho de ter a 
casa própria.

O município de Missal adqui-
riu o terreno e está oferecendo 
toda a estrutura necessária para 
a construção. Cabe aos futuros 
mutuários arcar com as despesas 
da construção, porém, sem o custo 
que seria do lote. O financiamento, 

nos mesmos moldes do Programa 
Casa Verde Amarela (Antigo Minha 
Casa, Minha Vida), é feito pela 
Caixa Econômica Federal.

Após concluídas essas primei-
ras 36, haverão outros lotes para 

completar o Loteamento Espe-
rança, com devido sorteio para 
adesão dos contemplados, como 
ocorreu nesta primeira etapa. O 
sorteio para as 36 casas foi no final 
do mês de janeiro no Auditório da 

Câmara de Vereadores de Missal, 
mas ainda falta a assinatura dos 
contratos, que está sob a respon-
sabilidade da Caixa.

Sonho da casa própria começa a virar realidade para 36 famílias em Missal
Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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A Administração Municipal 
lançou o Programa de Recuperação 
Fiscal de Itaipulândia (REFIS). O 
objetivo é  promover a regulariza-
ção de créditos vencidos até 31 de 
dezembro de 2020, decorrentes de 
IPTU, ISSQN, Alvará, Crédito Habi-
tacional, Taxas, Serviços Diversos, 
Débitos em Execução Judicial e 
outras Receitas Tributárias e não 
Tributárias.

Pessoas físicas ou jurídicas que 
aderirem ao REFIS MUNICIPAL irão 
receber os seguintes benefícios 
sobre multas e juros de mora:

- Desconto de 100% para paga-
mento à vista;

- Redução de 80% para paga-
mento em até 12 parcelas mensais;

- Redução de 70% para paga-
mento em até 24 parcelas;

- Redução de 60% para paga-
mento em até 36 parcelas; 

- Redução de 50% para paga-
mento em até 48 parcelas;

Quase duas mil pessoas estão 
com dívida ativa, gerando um débito 
superior a R$12,6 milhões de reais. 
Os contribuintes interessados 
devem procurar o Setor de Tribu-
tação e fazer a adesão no período 
de 17 de março a 31 de maio. 

Caso não ocorra a regulariza-
ção, essas pessoas estarão IMPE-
DIDAS de participar de programas 
legalmente instituídos e programas 
de concessão de auxílios finan-
ceiros até o débito ser quitado ou 
renegociado com o município.

O Hospital e Maternidade Itaipu-
lândia, referência entre os hospitais 
municipais da região Oeste do 
Estado, adquiriu mais uma série de 
equipamentos que irão melhorar a 
estrutura e a qualidade dos aten-
dimentos ofertados à população. 

Para a diretora do HMI, Inês 
Marafiga de Araujo, estas con-
quistas refletem o resultado do 
trabalho árduo de uma grande 
equipe: “Somos um só, Gestão, 
Secretaria de Saúde e funcionários 
do Hospital, focados em atender 
nossa população com excelência 
e prevenir que doenças como a 
Covid-19 e a dengue, tão comuns 
neste momento, causem mais 
estragos”. Confira a lista de equi-
pamentos:

- 1 Monitor multiparametros: 
aparelho fornece informações 
necessárias e valiosas aos médi-
cos e a equipe de enfermagem, 

para que possam determinar o 
tratamento a ser indiciado e ou 
continuando;

- 1 Esfigmomanômetro de 
pedestal: instrumento para aferir 
a pressão arterial dos pacientes;

- 2 Reanimadores Pulmonar 
Manual Pediátrico (AMBU):  utili-
zado para ventilação artificial em 
primeiros socorros, nas salas de 
emergência;

- 2 Balanças antropométrica 
adulto, de 200kg e 300kg, equipa-
mento eletrônico de precisão para 
pesagem e medição de altura;

- 13 Televisores de 32 polega-
das para os quartos e 2 televisores 
de 43 polegadas;

- Mais unidades de relógio digi-
tal, já agora em todos os quartos, 
postos de enfermagem, pronto-so-
corro, centro-cirúrgico.

Hospital de Itaipulândia adquire 
uma série de equipamentos e 
melhora ainda mais a estrutura

Quase 2 mil pessoas poderão 
renegociar as dívidas com o 
REFIS 2021: saiba como 

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Itaipulândia realiza desinfeção das ruas 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Itaipulândia está dando 
sequência a aplicação de Hipo-
clorito de Sódio, para desinfecção 
das ruas e principais pontos de 
maior movimentação do município: 
postos de saúde, hospital, avenida, 
algumas vias principais, creches e 
escolas.

Exemplo disso, foi a aplicação 
do produto na madrugada deste 
sábado (13), contando com o 
trabalho de funcionários públicos 
e caminhões da própria municipali-

dade. A finalidade desta desinfeção 
é eliminar o vírus transmissor da 
COVID-19, diminuindo a probabi-
lidade de contágio.

Como a região Oeste do 
Paraná está com uma alta taxa 
de contaminação pela Covid-19, 

os trabalhos de desinfeção das 
ruas, além de outras medidas, 
estão sendo tomadas pelo Poder 
Público Municipal. Com o apoio 
da população, o combate ao vírus 
gera resultados, evita infectados e 
salva vidas.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

CRAS de Itaipulândia ganha WhatsApp 
para atender ao cidadão

O Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) ganhou 
um número de WhatsApp para faci-
litar o atendimento ao cidadão. O 
serviço é oferecido pela Secretaria 
de Assistência Social e objetiva 
estreitar o vínculo entre a unidade 
de atendimento e o usuário do 
serviço em tempos de pandemia. 

Natiely Reis, Chefe de Divi-
são da Coordenação Técnica da 
Assistência Social, comenta a 

conquista: “Graças ao constante 
apoio da Gestão e da Secretaria 
de Assistência estamos melho-
rando a qualidade e ampliando as 
possibilidades de atendimento às 
famílias que precisam dos serviços 
oferecidos pelo CRAS”. 

O número do WhatsApp para 
salvar aí no seu celular é o (45) 
99928-5754 e o fixo é (45) 3559-
1352. O atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e das 13h às 17h.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

ATENÇÃO! Departamento de Tributação 
de Itaipulândia reabre prazo para 

pedidos de isenção do IPTU

O Departamento de Tributação 
comunica que retornou o aten-
dimento e abre novo prazo para 
solicitação do pedido de isenção do 
Imposto Predial Territorial e Urbano 
(IPTU).

Interessados devem compare-
cer na prefeitura municipal, setor 
de tributação, até o dia 09 de abril 
de 2021 para preenchimento do 
requerimento de isenção, portando 
RG e CPF, comprovante de endereço 
atualizado, comprovante de benefí-
cio/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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Usina de Itaipu. Foto: Alexandre Marchetti - Itaipu Binacional.

Itaipu produz em dois meses o equivalente à metade 
de toda a geração de Belo Monte ou Tucuruí em 2020

Um pouco mais de dois meses, 
a usina de Itaipu já gerou cerca 
de 15 milhões de megawatts-hora 
(MWh), o equivalente a mais da 
metade de toda a produção de 2020 
das hidrelétricas de Belo Monte ou 
Tucuruí. A marca deve ser atingida 
entre sexta-feira (5) e sábado (6). 
“Para um período de pandemia e 
pouca afluência hídrica, o resultado 
é considerado bastante positivo”, 
diz o superintendente de Operação, 
José Benedito Mota.

 
Os 15 milhões de MWh seriam 

suficientes para atender ao con-
sumo de energia do mundo por 
cinco horas; do Brasil, por 11 dias; 
da cidade de São Paulo, por seis 
meses e 18 dias; do Paraguai, por 
um ano; do Estado do Paraná, por 
cinco meses e 22 dias; ou, por um 
ano, de 25 cidades do porte de Foz 
do Iguaçu.

 
Em comparação com a produ-

ção anual de 2020 das maiores 
usinas do sistema interligado nacio-
nal, esse montante é também equi-
valente à geração total produzida 
por Jirau; e a 80% da geração de 
Santo Antônio. A usina totalmente 

brasileira que mais produziu no ano 
de 2020 foi Tucuruí, com cerca de 29 
milhões de MWh, seguida de Belo 
Monte, com cerca de 28 milhões 
de MWh.

 
Alto desempenho

 Nos dois últimos anos, a usina 
de Itaipu alcançou os melhores 
índices de produtividade do seu 
histórico: 1,0794 MW médios por 
metro cúbico por segundo (MWmé-
dios/m3/s) em 2019 e 1,0870 
MWmédios/m3/s em 2020. Esse 
indicador estabelece a relação entre 
a quantidade de energia gerada 
com a vazão turbinada (o volume 
de água que passou pelas unida-
des geradoras, medido em metros 
cúbicos por segundo). Desta forma, 
a usina otimizou a produção de 
energia, aproveitando ao máximo 
a água disponível.

 
Outro destaque nos últimos 

anos foi o Fator de Disponibilidade 
de unidades geradoras, que indica 
o percentual de tempo em que 
as unidades geradoras estavam 
prontas para atender às demandas 
dos sistemas elétricos do Brasil e 
do Paraguai. Os índices em 2019 
e 2020 foram de 97,55% e 97,10% 
respectivamente, primeiro e terceiro 

melhores resultados do histórico e 
superiores à meta da área técnica 
da usina, que é 94%.

 
Já o índice de indisponibilidade 

forçada, que mostra quando as 
unidades geradoras estão paradas 
por falhas técnicas ou humanas, 
apresentou o mesmo valor em 2019 
e 2020, que dividiram o segundo 
melhor resultado dos últimos dez 
anos: ficou em 0,09%, quando o 

valor de referência é de 0,5%.
 A produtividade da usina 

associada aos altos valores de 
disponibilidade das unidades gera-
doras e aos baixíssimos índices de 
indisponibilidade forçada reflete o 
excelente desempenho da usina 
atualmente.

 
“Esses resultados indicam uma 

sinergia de todas as áreas bina-
cionais da Diretoria Técnica, com 

otimização e aperfeiçoamento das 
inspeções e manutenções”, diz o 
diretor técnico executivo da Itaipu, 
Celso Torino. “Os dados destes 
indicadores demonstram que a 
Itaipu, mesmo com todas as difi-
culdades impostas pela pandemia 
da covid-19 e pelas baixíssimas 
afluências dos últimos dois anos, 
tem apresentado um desempenho 
excepcional.”

Assessoria de Imprensa da
ITAIPU BINACIONAL
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Itaipulândia adquire 
desfibrilador para as Unidades 
Básicas de Saúde

Prefeito Lindolfo Rui visita 
diretoria do Hospital e 
Maternidade Itaipulândia

Na manhã da segunda-feira 
(15), o prefeito em exercício, Lin-
dolfo Martins Rui, e o secretário de 
Saúde, Paulo Carvalho, estiveram 
visitando o Hospital e Maternidade 
Itaipulândia.

O objetivo foi de ouvir os pro-
fissionais do HMI a respeito das 
necessidades dos cidadãos, a fim 
de ofertar soluções que antecipem 
medidas de prevenção e combate 
à Covid-19 e melhoras da saúde 
pública. 

"Ficamos muito felizes com a 
visita do prefeito" - comentou a 
diretora do HMI, Inês Marafiga de 
Araújo. "Nosso relacionamento com 
a Administração Municipal sempre 
tem como propósito melhorar o 
bem-estar e a qualidade de vida 
da população de Itaipulândia" - 
completa.

Para o prefeito, "são pequenas 
ações como essas que mostram que 
as nossas lideranças e profissionais 
em saúde estão preocupadas e 

totalmente focadas em proteger 
nossa população contra o Coro-
navírus. Fico muito orgulhoso das 
equipes" - comentou Lindolfo.

UBS Jacutinga inaugura sala de odontologia e vacinação

A Secretaria de Saúde adquiriu 
seis unidades de Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) para as 
unidades de saúde do município. 
O DEA é um equipamento portátil 
que tem como objetivo reverter 
quadros de parada cardiorrespi-
ratória na pessoa que precisa do 
atendimento.

Dra. Amanda Fernandes Klajn, 
médica clínica, explica: “Cada 
minuto que o coração fica sem 
bater após uma parada cardíaca 
reduz em 10% a chance de salvar 
a pessoa. Por isso que, quando 
disponível e de fácil acesso, o 
DEA aumenta as probabilidades 
de salvar a vida do paciente” – 
comenta.

Na opinião da médica, “o apa-
relho é um dos mais completos, 
possui eletrocardiograma conta-
gem tempo e pulso. Esta é uma 
aquisição que, com certeza, merece 
ser comemorada pela comunidade 
de Itaipulândia” – finaliza.

Mais tarde, você irá acompa-
nhar um vídeo EXCLUSIVO com 
a Dra. Amanda explicando mais 
detalhes sobre o DEA. Continue 
acompanhando nossas redes 
sociais!

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

A Unidade Básica de Saúde 
da comunidade de Linha Jacu-
tinga agora está mais completa: 
na manhã de hoje, o espaço 
ganhou oficialmente uma sala para 
atendimento odontológico e outra 
para vacinação. O atendimento 
odontológico será realizado duas 
vezes na semana, e a vacinação 
em período integral na unidade.

Estiveram presentes na inau-
guração o prefeito interino Lin-
dolfo Martins Rui, o presidente 
da Câmara de Vereadores André 
Royer, o vereador Fernando Antu-

nes e o secretário de Saúde Paulo 
Carvalho, alguns convidados e 
comunidade.

Os membros da equipe e a 

comunidade aguardavam ansio-
samente por esta conquista. Ao 
todo, são mais de 200 famílias, 
e 650 pessoas das comunidades 

de Jacutinga, Guaraci, Vila Rural 
e Linha das Flores. 

A UBS Jacutinga possui corpo 
técnico de 1 médico, 1 enfermeira, 1 

técnica de enfermagem, 2 agentes 
comunitárias de saúde, 1 dentista, 
1 auxiliar de dentista, 1 zeladora, 
1 estagiário.

Assessoria de Imprensa do Município 
de Itaipulândia
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Secretaria de Agricultura de Itaipulândia realizou 
reunião com empresas do setor Agrícola

Recentemente o Secretário de 
Agricultura Abel Serena e o Dire-
tor de Agricultura Altair Ruschel, 
estiveram visitando empresas do 
setor Agrícola, com objetivo de 
estreitar parcerias e promover um 
maior alinhamento das práticas e 
ajustes principalmente referente 

Notas Fiscais de Produtor Rural. 
Na ocasião entregaram ainda 

as empresas ofício solicitando que 
as mesmas enviem mensalmente a 
prefeitura os arquivos XML de notas 
fi scais emitidas, afi m de comprovar 
a existência das transações para 
fi ns fi scais.

Assessoria de Imprensa - Itaipulândia
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Cooperativas do Oeste doam 37 ventiladores 
pulmonares para a Secretaria de Saúde do Paraná

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu, na segun-
da-feira (08/03), 37 ventiladores 
pulmonares doados por 11 coopera-
tivas paranaenses da região Oeste 
que foram mobilizadas por meio do 
Sistema Ocepar. Os equipamentos 
serão utilizados para equipar leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) adulto e pediátrico para 
atendimento a pacientes Covid-19.

Doações – Ao todo, onze 
cooperativas doaram valores que, 
reunidos, chegaram à R$ 2,2 
milhões e possibilitaram a compra 
de 37 equipamentos. São elas: 
Lar, C.Vale, Copacol, Coopavel, 
Frimesa, Copagril, Primato, Sicredi 
Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Sicredi 
Nossa Terra PR/SP, Sicredi Pro-
gresso PR/SP e Sicredi Aliança 

PR/SP.

União – O governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior destacou 
a união de forças para enfrentar 
este momento de pandemia. 
“Contamos com a ajuda de todos 
neste momento difícil pelo qual 
estamos passando. É o período 
mais delicado que o Paraná passa 
e agradecemos a Ocepar por todo 
esse empenho em nos auxiliar para 
abrir mais leitos de UTI”.

Rapidez – O secretário de 
Saúde, Beto Preto, afirmou que a 
rapidez na aquisição é essencial 
para organização e ativação de 
mais leitos. “Recebemos com muita 
alegria e com alívio esses equipa-
mentos. Estamos em processo de 
compra, mas pela característica de 
instituição de governo, é preciso 

seguir todo o rito de aquisição e 
isso demanda tempo.”

Organização – A organização 
das cooperativas para a compra 
dos equipamentos durou aproxi-
madamente um dia. O presidente 
da Ocepar, José Roberto Ricken, 
explicou que a mobilização é muito 
forte para o bem da comunidade. 
“Há uma sensibilidade muito grande 
para ajudar a saúde de todos. Nós, 
como cooperativas, temos como um 
dos princípios a responsabilidade 
com a comunidade e é isso que fize-
mos com a doação desses equipa-
mentos, nos reunimos e adquirimos 
o que pudemos para beneficiar mais 
pessoas”. O dirigente ainda afirmou 
que a receptividade dos presidentes 
das onze cooperativas foi imediata, 
pois eles estão apreensivos com a 
situação que os hospitais da região 

passam neste momento em que 
estamos com a segunda onda da 
pandemia”, disse.

Responsabilidade social – 
Para Ricken, a responsabilidade 
social é compartilhada. “Nós temos 
essa característica enquanto coo-
perativas, pensamos pelo bem da 

região em que estamos inseridos. 
Por isso, esta semana teremos 
rodadas de reuniões para pensar 
e agir para tentar auxiliar mais a 
melhoria das condições para a 
saúde. Tendo saúde o restante a 
gente resolve”.

Assessoria Lar Cooperativa/AEN

Conforme já amplamente noti-
ciado pela imprensa, na noite da 
última quinta-feira (11), por volta 
das 20h, em um local externo nas 
dependências do abatedouro de 
Cascavel, ocorreu a explosão de 
um galão de ácido peracético, 
produto comum em frigoríficos, uti-
lizado no processo de higienização 
de caixas de frango.

O evento liberou o forte odor 
típico da substância, que se 
espalhou para áreas próximas e 
envolveu principalmente a sala 
de cortes, rapidamente evacuada 
pelas equipes de funcionários da 

cooperativa treinadas e prepara-
das para agir em situações dessa 
natureza.

Ao mesmo tempo foram aciona-
dos o SAMU e o Corpo de Bombei-
ros, que prontamente chegaram à 
unidade e prestaram os primeiros 
socorros especializados aos traba-
lhadores que demonstraram maior 
sensibilidade ao produto, que pode 
provocar irritação nos olhos e algum 
desconforto respiratório.

Após o atendimento inicial 
de emergência realizado pelas 
equipes da empresa, coordenado 
logo na sequência pelo SAMU 
e pelo Corpo de Bombeiros, os 

funcionários que necessitaram 
de maior atenção clínica foram 
encaminhados à rede hospitalar 
e às UPAs.

Embora nenhum deles fosse 
classificado como grave, a coo-
perativa ofereceu todo o suporte  
e apoio para que todos tivessem 
o melhor atendimento médico, 
visando seu bem-estar e segu-
rança.

Como não poderia ser diferente, 
logo após a evacuação da indústria, 
foi determinada a suspensão do 
abate e a liberação dos colaborado-
res para retornarem às suas casas.

Por sua vez, as equipes de 
liderança e segurança da unidade 
entraram imediatamente em ação 
para conduzir um amplo e meti-
culoso trabalho de higienização, 
limpeza e ventilação das insta-
lações para a retomada normal 
das atividades na manhã desta 
sexta-feira (12).

Concluindo, podemos informar 
que, dos 31 funcionários que 
requereram encaminhamento clí-
nico, apenas três permaneceram 
em observação durante a noite no 
Hospital Universitário, devendo 
receber alta ainda hoje. Nossas 
equipes estão devidamente treina-
das para agir em situação de risco, 

inclusive a Cooperativa investe 
muito em treinamentos nessa área 
e tem funcionários capacitados no 
local para atuar como bombeiros 
civis e equipe completa de Saúde 
e Segurança do Trabalho.

A direção da Lar quer deixar 
público o seu agradecimento a 
todos os profissionais envolvidos 
no atendimento da ocorrência, 
atuando com rapidez, dedicação 
e eficiência exemplares, incluindo 
nesse registro a especial atenção 
do secretário municipal da Saúde, 
dr. Miroslau Bailak.

Irineo da Costa Rodrigues
Diretor- Presidente

Lar esclarece acidente na unidade industrial de Cascavel
Assessoria Lar Cooperativa
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PIADINHAS CURTAS
LADRÃO AZARADO
Um homem rindo muito conta para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua casa e você está rin-
do??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou que era eu chegando bê-
bado.

VELHO ESPERTO
O médico atende um velhinho milionário que tinha começado a usar 
um revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu testamento três 
vezes.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
 DE OPERAÇÃO

VILMAR INÁCIO HANZEN torna público que recebeu do IAP, a 
Licença de Operação para Atividade de SUINOCULTURA (TER-
MINAÇÃO), instalada no Lote Rural 441-C, Gleba Nº 14, Linha 
Caramuru, Itaipulândia-PR, com validade até 15/05/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

VILMAR INÁCIO HANZEN torna público que irá requerer ao IAP, 
a Renovação da Licença de Operação para Atividade de SUINO-
CULTURA (TERMINAÇÃO), instalada Lote Rural 441-C, Gleba 
Nº 14, Linha Caramuru, Itaipulândia-PR. 

PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS

CAÇA PALAVRAS - DIVISÃO DO BRASIL
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Mais 5,5 KMs de estradas serão 
recuperados em Itaipulândia

Na manhã da terça-feira (16), 
o prefeito em exercício Lindolfo 
Martins Rui, assinou Ordem de 
Serviço para recuperação de asfalto 
na Estrada Municipal que liga a 
RM 16 até a interseção com a RM 
15 (trecho entre a entrada para o 
Botafogo até Sanga Seca) próximo 
a São José do Itavó. 

A estrada está em avançado 
estado de degradação pelas ações 
do tempo como também pela 
antiguidade do pavimento. A obra 
perfaz uma área a ser pavimentada 
de 33.464,93 m² (aproximadamente 
5,5 Km) e visando a durabilidade do 
recapeamento será feito recompo-
sição da Base em áreas deteriora-
das, reperfilamento parcial e capa 
asfáltica em CBQU.

Além do prefeito, estiveram 
presentes o Secretário de Obras 
Nilton Vieira, Secretário de Agri-
cultura Abel Serena, o Assessor 
Municipal de projetos e obras Guido 
Jacó Steffens e Representantes da 
empresa Terraplanagem Aliança 
S/C Ltda, vencedora da licitação.

Comunidade de Jacutinga 
irá ganhar nova praça

Na manhã da quinta-feira (11) 
um sonho antigo dos moradores da 
comunidade de Jacutinga começa 
a se tornar realidade. O prefeito 
em exercício Lindolfo Martins Rui 
assinou Ordem de Serviço para 
construção de uma praça na loca-
lidade. A praça será edificada ao 
lado da UBS Jacutinga e terá pista 

de caminhada, ciclovia, academia 
ao ar livre e playground para as 
crianças.

Estiveram presentes o Prefeito 
em exercício Lindolfo Martins Rui, 
o Secretário de Obras Nilton Vieira, 
Assessor de projetos e obras 
Guido Jacó Steffens, o Vereador 
e presidente da Câmara Municipal 
André Royer e o representante da 
empresa vencedora da Licitação.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

O Departamento de Habitação 
do Município de Itaipulândia vem a 
público informar que estão abertas 
as inscrições para pretendentes a 
financiamento de casa própria, na 
modalidade “isolada” e “reforma 
ou ampliação”, por intermédio do 
Fundo para Financiamento da 
Política Habitacional do Município, 
conforme prescreve o art. 3º da Lei 
1.609/17.

Serão colocados à disposi-
ção dos inscritos selecionados e 

habilitados para o financiamento: 
30 unidades de financiamento 
para reforma ou ampliação e 30 
unidades de financiamento para 
habitações isoladas. 

Para participar é necessário 
realizar o cadastro junto ao Depar-
tamento de Habitação munido de 
todos os documentos solicitados 
pelo mesmo. A lista está disponível 
no Edital de Chamamento Público 
nº 001/2021 no Diário Oficial do dia 
15 de março de 2021.

Para quem já tem o lote e irá 
solicitar empréstimo na modalidade 

de Construção de Unidade Habita-
cional, o valor liberado é de 20 mil 
Unidade Padrão de Referência do 
Município de Itaipulândia (UPRI), 
ou seja: R$71.200,00. Já para 
Reforma ou Ampliação de Unidade 
Habitacional, é de 10 mil UPRI, 
aproximadamente R$35.600,00. 

O prazo para a entrega dos 
documentos encerra no dia 16 de 
abril de 2021, junto ao protocolo 
do Munícipio ao Departamento de 
Habitação, situado na Rua São 
Miguel do Iguaçu, 1891, no Paço 
Municipal das 8h às 11h30 e das 

13h30 às 17h. Mais informações 
podem ser consultadas pelo tele-

fone (45) 3559-8005.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Estão abertas as inscrições para financiamento de casa própria em Itaipulândia
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Equipe do município de São Miguel visita locais 
para construção de ciclovias, portal e revitalização

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu, através da 
Assessoria Institucional de Desen-
volvimento Econômico e Social, 
está realizando estudos técnicos 
para a implantação de ciclovias, 
revitalização do Terminal Turístico 
Balneário Ipiranga (prainha) e a 
construção de um novo portal no 
acesso ao distrito de Aurora do 
Iguaçu.

Uma empresa terceirizada já 
foi contratada para elaborar os 
projetos e na sequência o município 
irá atrás do recurso para execução 
dos mesmos.

Na tarde de terça-feira, 10, o 
prefeito Motta, o vice-prefeito Clau-
dio Rodrigues, o secretário muni-
cipal de Planejamento, Gunnar 

Henrique Guedes, e a diretora 
do departamento de Turismo, da 
secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo, Luciana Regina Ghellere 
Montibeller, acompanharam o res-
ponsável pela empresa contratada 
em visitas nos lugares que serão 
beneficiados.

A comitiva foi até o Terminal 
Turístico Balneário Ipiranga, fazer 

uma visita no local, que passará 
por uma completa revitalização, e 
também verificaram a PR-495, já 
que está prevista a construção de 
uma ciclovia do perímetro urbano 
de São Miguel do Iguaçu até o ter-
minal. Prefeito e vice aproveitaram 
para conversar com os servidores 
públicos que trabalham na manu-
tenção do local.

Depois foram ao distrito de 
Aurora do Iguaçu, para verificar 
a situação do acesso, onde será 
instalado um novo portal de entrada 
no estilo germânico e também 
uma ciclovia ao longo da Estrada 
Francisco Kantorski, do perímetro 
urbano até a comunidade.

Aproveitando mais uma ida até 
o interior do município, a comitiva 

vistoriou mais alguns quilômetros 
de estrada rural, até o acesso ao 
Parque Nacional do Iguaçu, e 
passou no Rancho Jaguarete, que 
é um dos atrativos do turismo rural 
de São Miguel do Iguaçu.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Em menos de 60 dias, Administração Motta e Rodrigues 
libera o trânsito na ponte da Rua Marechal

A Administração Municipal de 
São Miguel do Iguaçu liberou na 
tarde da sexta-feira, 26, o trânsito 
de veículos na ponte sobre o Rio 
Pinto, na Rua Marechal Cândido 
Rondon, região da Ecovila. O 
tráfego está sendo liberado seis 
meses após o início das obras. 

Para comemorar a conquista, 
o prefeito Motta, o vice-prefeito 
Claudio Rodrigues e os secretá-
rios municipais de Planejamento, 
Gunnar Henrique Guedes; de 
Assuntos Comunitários, Alexandro 
Alcará; de Indústria Comércio e 

Turismo, Valcir Teixeira; e o diretor 
de Planejamento, Vilmar Soares; 
foram até o local, e seguindo todas 
as medidas sanitárias preventivas, 
acompanharam a finalização 
dos trabalhos e a passagem dos 
primeiros veículos sobre a ponte.

Grande anseio da população, a 
obra estava paralisada por proble-
mas na documentação ambiental 
quando a gestão Motta e Claudio 
Rodrigues assumiu a prefeitura. Em 
menos de 60 dias, a administração 
conseguiu resolver as pendências 
e liberar a circulação de veículos.

A construção da nova ponte 
faz parte do projeto ‘Avançar 

Cidades’. No dia 10 de setembro 
foram iniciados os trabalhos com a 
demolição da ponte antiga, porém, 
a obra foi paralisada no final do mês 
de outubro. 

Logo após assumir a Admi-
nistração Municipal, o prefeito 
Motta pediu agilidade nos trâmites 
burocráticos e a secretaria de Meio 
Ambiente conseguiu a liberação 
junto ao Instituto Água e Terra (IAT) 
já nos primeiros dias de gestão e 
as obras foram retomadas no dia 
08 de janeiro. 

A empresa responsável inten-
sificou os trabalhos e conseguiu 
liberar o tráfego de veículos antes 

do novo prazo estipulado, que era 
meados do mês de março.

Agora os trabalhos continuam 
com a execução das demais 
melhorias previstas no Avançar 
Cidades, sendo elas: obras de 
escoamento, ciclovias, calçadas 
acessíveis, iluminação pública em 
LED, paisagismo e pavimentação 
asfáltica, sinalização de trânsito 
horizontal e vertical. 

O projeto ‘Avançar Cidades’ 

contempla as seguintes ruas: 
Rua Valentin Celeste Palavro, 
Rua Marechal Cândido Rondon, 
passando pela Rua João Carlos 
Rosa, Rua Carlos Kestring e todas 
as ruas do Bairro Santa Ana. 

A empresa responsável em 
executar esse projeto é a SAMP 
Construtora de Obras LTDA, com 
prazo de 12 meses, totalizando um 
investimento de R$5.902.914,46.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel



16 de Março  2021 Serranópolis do Iguaçu - 15

CMEI Pequeno Artista e Sicredi 
realizam distribuição de planta 
que ajuda no combate a Dengue 
em Serranópolis do Iguaçu

A direção do CMEI Pequeno 
Artista de Serranópolis do Iguaçu 
e professores em parceria com 
a Sicredi, através do programa 
a União faz a Vida, irão distribuir 
sementes de Crotalária aos alunos 
do CMEI e munícipes de Serranó-
polis. 

A Crotalária é uma planta que 
produz flores e atraem libélulas, 
que se alimentam do mosquito 
Aedes Aegypti.

Na terça-feira (02), a direção 
do CMEI apresentou o projeto ao 
Prefeito Ivo Roberti, que gostou da 
idéia, “Muito importante a iniciativa, 
toda ajuda é bem vinda no combate 
ao mosquito”.

Inaugura loja Encanto da Pele em Serranópolis do Iguaçu
A loja Marisa Moda Íntima de Ser-

ranópolis do Iguaçu agora é Encanto 
da Pele e está em novo endereço na 
rua Marechal Costa e Silva, 640, no 
bairro Jardinópolis.

A inauguração foi realizada na 
terça-feira 09, com a presença da 
Gerente de Contas Comerciais da 
Sicredi, Anne Eliza Tebaldi, mas sem 
aglomeração, seguindo todas as 
normas de segurança e prevenção 
obrigatórias referentes a pandemia 
do Covid-19.

“Ficamos felizes em cumprir com 
a missão do Sicredi na conquista da 
nossa associada, estamos presentes 
na comunidade justamente para 
isso. É muito gratificante para nós 
ver nosso associado crescer. Desejo 

sucesso a Marisa e que possamos 
continuar sempre com essa parceria” 
disse Anne Eliza.

Marisa Falkembach Faganello 
tem mais de 10 anos no ramo de 
moda íntima e depois de mais de 8 
anos pagando aluguel, agora possui 
prédio próprio com amplo espaço 
para expor as diversas opções de 
produtos para atender ainda melhor 
seus clientes. A empresária é asso-
ciada do Sicredi e contou com todo 
o apoio da cooperativa de crédito na 
realização do seu projeto.

“Quero agradecer a minha 
família, e a todos que ajudaram de 
uma forma ou de outra, e também a 
Sicredi que é uma grande parceira 
nossa e me auxiliou na realização 
desse sonho, mas principalmente 

aos nossos clientes que fazem parte 
da nossa história, sou muito grata. 
Agora convido a todos para conhecer 
a nossa nova loja, sejam bem-vindos 
e boas compras” agradeceu e con-
vidou Marisa.

A data da inauguração estava 
marcada inicialmente para a segun-
da-feira, 8 de março Dia da Mulher, 
uma homenagem da loja a todas as 
mulheres, mas foi adiada seguindo 

a orientação do decreto estadual do 
Coronavírus.

Mesmo assim, ficou registrado 
no mês das mulheres a abertura das 
portas de um novo empreendimento 
com estrutura moderna para atender 

Serranópolis do Iguaçu e região com 
o melhor da moda íntima feminina, 
masculina e infantil, Loja Encanto 
da Pele.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis

Prefeito e Vice visitam obras 
em Serranópolis do Iguaçu

Na quinta-feira (25/02), o pre-
feito municipal Ivo Roberti acom-
panhado do vice-prefeito Gilberto 
Marsaro estiverem visitando as 
obras de pavimentação poliédrica 
na Linha Palmital com o objetivo 
de fiscalizar a execução da obra e 
garantir que a mesma seja efetuada 
da maneira correta.

Para o prefeito municipal Ivo 
Roberti, “É um dever da adminis-
tração municipal garantir que as 
empresas contratadas entreguem 
as obras corretamente e com a 
qualidade esperada, por isso, eu e 
o Gilberto (vice prefeito) estamos 
constantemente visitando todas 
as obras realizadas no município”. 
Destacou o prefeito.

Esta obra faz parte de um con-
vênio entre o Governo Municipal e 
a SEAB (Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado do 
Paraná) e se encaminha para a 
conclusão.
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