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Prefeita Cleide se reúne com Diretor 
Geral da COPEL e discute sobre o 
futuro energético de Itaipulândia

A Agência do Trabalhador de Itaipulândia, órgão competente pela 
captação de oportunidades, cadastro dos currículos dos candidatos 
no Sistema Nacional de Empregos e encaminhamento do Seguro 
Desemprego, está em novo endereço. Agora, a Agência fica em anexo 
à Sala do MEI, no Paço Municipal (Rua São Miguel do Iguaçu, 1891).

Pessoas que queiram cadastrar seu currículo no sistema ou consul-
tar as vagas disponíveis no município devem se deslocar até o local, 
apresentando documentos pessoais e Carteira de Trabalho. 

Gelson Loura de Almeida, oficial administrativo há cinco anos, explica 
a mudança: “Agora estamos em um espaço mais centralizado, o que 
facilita para as pessoas que além de cadastrar seu currículo, também 
queiram verificar alguma documentação ou visitar outro departamento 
dentro da Prefeitura” – comenta.

O horário de funcionamento da Agência do Trabalhador é de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.O telefone para 
contato é o (45) 3559-1370 e o e-mail para contato é o agitaipulandia@
sejuf.pr.gov.br.

Na quarta-feira (28), a Prefeita 
Cleide Prates, acompanhada do 
Assessor Jurídico do Município 
de Itaipulândia Dr. André Spies, 
se reuniu com o Diretor Geral 
de Distribuição da Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL) 
Maximiliano Orfalia, Rodrigo Priss 
da Assistência do Governo do 
Estado do Paraná e Emmanuel 
Gobardo Taques Assessor do 
Deputado Estadual Hussein Bakri 
na sede da COPEL, em Curitiba.

O encontro teve como objetivo 
fortalecer o relacionamento do 
Poder Público Municipal com os 
órgãos envolvidos, além de sanar 
algumas dúvidas das Administra-
ção sobre a energia fotovoltaica. 
Cleide também apresentou à Copel 
um novo projeto audacioso para o 
município Itaipulândia: investir no 

desenvolvimento de energia a partir 
da instalação de painéis solares 
nos prédios públicos do município.

“O futuro será pautado no 
desenvolvimento sustentável e nas 
nossas relações de consumo com 
o planeta. Um projeto desse porte, 

além de gerar economia para os 
cofres públicos, deixa um legado 
para as futuras gerações: o de que 
estamos nos dedicando para que 
eles vivam em um mundo melhor” 
– explica a Prefeita.

TRANSFORMAÇÃO Agência do Trabalhador de 
Itaipulândia está em novo endereço

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Itaipulândia

Assessoria -  Itaipulândia

Com mais 12 projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros, 
Itaipulândia investe em segurança nas escolas

No começo da semana pas-
sada, o Secretário de Orçamento, 
Planejamento e Gestão, Wellington 
Gomes, recebeu junto ao enge-
nheiro André Von Dentz, 12 projetos 
de prédios públicos aprovados 
pelo Corpo de Bombeiros, sendo 
seis memoriais simplificados e 
seis Planos de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico.

Essa aprovação se faz neces-

sária por questões de segurança 
e para garantir o registro dos 
estabelecimentos junto ao Núcleo 
Educação do Estado do Paraná. 
Agora, A Administração fará as 
adequações e vistoria para emissão 
de Certificado de Licenciamento 
do Corpo de bombeiros do Estado 
do Paraná.

Estes projetos estavam em fase 
de análise e aprovação há 1 ano. 
“Eles têm uma grande importância 
pois, se referem à investimentos 

que acompanham escolas e 
CMEIS do município. Quando se 
trata de vida, é imprescindível ter 
um conjunto de segurança que 
garantem o bem-estar das pessoas 
que irão transitar por ali” – comenta 
Wellington.

Quem devolveu os projetos 
aprovados pela empresa a realizar 
a fiscalização foi o representante da 
empresa HF CIX CONSTRUTORA 
LTDA – ME.

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Itaipulândia
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As ações desenvolvidas pelas 
secretarias de Agricultura e Meio 
Ambiente geraram interesse da 
Itaipu Binacional. Na  segunda (3), 
a prefeita Cleide Prates participou 
de uma reunião com a da Diretoria 

Administrativa da estatal, a fi m 
de apresentar as leis ambientais, 
subsídios oferecidos aos muníci-
pes e propostas de biodigestores.

Além de Cleide, estiveram 
também o vice-prefeito Lindolfo 
Martins Rui, o diretor de Agricul-
tura Altair Ruschel e a engenheira 

ambiental Rosenei Zaleski. 
A pauta central da reunião 

foi mostrar o que Itaipulândia 
está fazendo no sentido de des-
tinar adequadamente os dejetos 
suínos de uma forma que não 
agrida o meio ambiente, possibili-
tando o crescimento do segmento, 

ampliando a geração de empre-
gos e melhora da economia. 

Com os olhos da maior 
geradora de energia do mundo 
voltados para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
defi nidos pela Organização das 
Nações Unidas, Itaipulândia se 

aproxima dos propósitos das ODS 
optando por consumo e produção 
responsáveis, combate às altera-
ções climáticas e proteção à vida 
sobre a terra.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

A fi m de investir em soluções 
tecnológicas e sustentáveis, 
as secretárias de Agricultura, 
Meio Ambiente, Planejamento e 
Indústria e Comércio realizaram 
uma visita técnica até proprieda-
des de produção de suínos em 
Santa Helena e Entre Rios do 
Oeste para conhecer o método 
de implantação de biodigestores 
e geração de energia.

“Ter o olhar técnico de vários 
profi ssionais nos permite ter dife-
rentes opiniões. Uma vez que é 
um projeto que tem grande poten-
cial econômico para os munícipes, 
precisa ser bem elaborado e estru-
turado” – comenta Abel Serena, 
secretário de Agricultura.

Além de Abel, também avalia-
ram a proposta o diretor de Agricul-
tura Altair Ruschel, a engenheira 

ambiental Rosenei Zaleski, o 
secretário de Industria e Comércio 
Valdecir Bitencourt, o diretor de 
Turismo Amauri do Nascimento, 
e os engenheiros civil Gustavo 
Bife e Marcelo Pavam. 

Caso implantado, o projeto 
pretende minimizar o agente 
passivo (dejetos suínos) tão 
danoso ao meio ambiente através 
da elaboração dos biodigestores. 
Futuramente, o que antes era 
considerado um problema, poderá 
ser uma solução por meio da 
produção de energia gerado pela 
queima do biogás. 

Em contrapartida, liberando 
mais construção de chiqueirões, 
com a solução desse problema, 
destravando o crescimento da 
suinocultura, possibilitando mais 
investimentos no município.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Itaipulândia apresenta à Itaipu Binacional soluções 
voltadas ao desenvolvimento da suinocultura e 
sustentabilidade ambiental

Município realiza visita para a construção de biodigestores em Itaipulândia
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Itaipu, Sanepar e PTI-BR anunciam investimentos de 
R$ 84,6 milhões em saneamento e segurança hídrica

A cerimônia, no Palácio Iguaçu, 
contou com a presença do gover-
nador Carlos Massa Ratinho Junior; 
do diretor-geral brasileiro de Itaipu, 
general João Francisco Ferreira; do 
diretor de Coordenação da binacio-
nal, general Luiz Felipe Carbonell; do 
diretor-superintendente do PTI-BR, 
general Eduardo Garrido; da chefe 
do Parque Nacional do Iguaçu, Cibele 
Munhoz Amato; e do vice-governador 
do Estado, Darci Piana. O diretor-
-presidente da Sanepar, Claudio 
Stabile, acompanhou a cerimônia 
por transmissão on-line, assim como 
os prefeitos dos municípios contem-
plados.

O primeiro convênio, “Coo-
peração Técnica para Gestão de 
Recursos Hídricos e Segurança 
Hídrica”, prevê investimentos de R$ 
10,2 milhões para a implantação de 
uma plataforma de compartilhamento 
de dados sobre a Bacia do Paraná 3 
(BP3), que abastece o reservatório 
de Itaipu. Também serão elaborados 
Planos de Segurança da Água para 
os sistemas de abastecimento de 
seis municípios: Umuarama, Goioerê 
e Palotina, na Bacia do Rio Piquiri, 
e Paranavaí, Cianorte e Paraíso do 
Norte, na Bacia do Rio Ivaí. O prazo 
de execução deste convênio é de 
três anos.

No segundo convênio, “Coope-
ração Técnica para Implementação 
de Sistemas Sustentáveis de Esgo-
tamento Sanitário”, serão destinados 
R$ 74,4 milhões para implantação ou 
melhoria no saneamento urbano em 
outros seis municípios da sub-bacia 
do Rio Ocoí, no Oeste do Estado. 
Ramilândia, Missal e Serranópolis do 
Iguaçu, que hoje não tem têm trata-
mento de esgoto, passarão a atender 
100% da população urbana com o 

serviço; Santa Helena, Medianeira 
e Itaipulândia serão beneficiados 
com a ampliação e modernização 
dos sistemas de coleta e tratamento 
já existentes. O prazo de execução 
é de seis anos.

O diretor-presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, disse que os investi-
mentos vão trazer qualidade de vida 
e saúde para a população, além de 
economia para os cofres públicos. 
Ele citou o exemplo de Itaipulândia 
e Missal: o primeiro município conta 
com rede de esgoto, mas o segundo, 
não. “Faremos a integração para que 
todo o esgoto de Missal seja levado 
por gravidade até Itaipulândia, onde 
será tratado. Isso traz economia 
para o Estado. E, quando reduzimos 
os investimentos, toda a população 
sente de forma positiva.” No caso de 
Serranópolis, ele antecipou que o 
PTI-BR vai contribuir para a implan-
tação de um mix de tecnologias que 
permita a redução do lançamento 
de poluentes nas águas do Parque 
Nacional do Iguaçu, um patrimônio 
da natureza.

O governador Ratinho Junior 
destacou a importância dos convê-
nios, lembrando que o Paraná está 
em estado de calamidade hídrica há 
mais de um ano, além de enfrentar o 
pior momento de falta de água (por 

escassez de chuva) desde 1950. 
Entretanto, os investimentos da 
Sanepar fizeram com que o Paraná 
tenha hoje aproximadamente 80% 
do seu território urbano com sane-
amento básico, índice próximo do 
de países europeus. “O Paraná é 
referência nesse cuidado e estamos 
investindo na ampliação do serviço. 
A participação da Itaipu e do PTI 
agrega muito, não apenas na questão 
financeira, mas em tecnologia”, disse. 
“Estamos falando de R$ 84 milhões 
[de investimentos] em uma área 
extremamente importante, que é o 
meio ambiente, a sustentabilidade e 
o cuidado com os nossos recursos 
hídricos.”

O general João Francisco Fer-
reira explicou que os projetos em 
saneamento e segurança hídrica são 
importantes para reduzir a carga de 
poluentes que hoje chega ao reser-
vatório, ampliando, desta forma, a 
vida útil da usina. Paralelamente, 
os investimentos trazem benefícios 
ambientais, sociais e econômicos 
para a região e melhoram a qualidade 
de vida da população.

“Para Itaipu, a água é a nossa 
fonte de energia. Quando conce-
beram a usina, sabiam que sua 
matéria-prima era a água. Por isso, 
temos que ter um cuidado muito 

importante. Para a Sanepar, a água 
também é fundamental. E o PTI vai 
fornecer a tecnologia para que nós 
possamos cuidar bem deste bem da 
natureza, essencial para todos nós, e 
que vai trazer muitos benefícios para 
todas as regiões que participam do 
projeto”, afirmou. “No futuro, podere-
mos ampliar para outros municípios 
do Estado.”

O diretor de Itaipu defendeu a 
parceria lembrando que “o desafio 
imposto à realização dessa ativi-
dade, em função da extensa área 
de abrangência, pode ser superado 
com informação de qualidade, com 
inteligência de dados, de forma a 
otimizar recursos, direcionar esforços 
onde é preciso, congregar sinergias 
com políticas públicas (como o novo 
marco regulatório do saneamento) 
e, assim, contribuir também com 
a universalização dos serviços de 
água e esgoto”.

Pacote de obras
Nos últimos dois anos, conforme 

orientação do governo federal, a 
margem brasileira de Itaipu anunciou 
investimentos de R$ 2,5 bilhões em 
grandes obras de infraestrutura, 
como a nova ponte internacional 
entre Brasil e Paraguai, a Perimetral 
Leste, a duplicação da Rodovia das 

Cataratas (BR-469) e a ampliação 
da pista de pousos e decolagens 
do Aeroporto Internacional de Foz 
do Iguaçu. A empresa também vai 
modernizar o sistema de transmissão 
de Furnas.

 Outras obras financiadas com 
recursos da binacional já têm ou terão 
impacto direto na qualidade de vida 
do cidadão, como o mercado muni-
cipal de Foz do Iguaçu (em fase de 
conclusão), a ampliação do Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), 
a revitalização do Gramadão da 
Vila A (em obras) e as ciclovias e 
caminhadas na Avenida Tancredo 
Neves e Vila A.

Os recursos foram viabilizados a 
partir de um novo modelo de gestão 
da empresa, com foco na transparên-
cia e austeridade. Parcerias com os 
governos federal e estadual garantem 
agilidade na execução das obras.

O general João Francisco Fer-
reira observa que os investimentos 
trazem um benefício imediato para 
a economia, com a geração de 
empregos e renda, em período de 
crise provocada pela pandemia, e 
depois permanecerão como legado 
para a sociedade, contribuindo para o 
desenvolvimento social e econômico 
da região.

Divisão de Imprensa - Itaipu Binacional

Convênios vão beneficiar 12 municípios do Estado e incluem projetos para gestão de recursos hídricos e implantação de esgotamento sanitário. 
Anúncio foi nesta quinta-feira (13), no Palácio Iguaçu, em Curitiba.
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Em 28 anos, Município de Itaipulândia terá 
sua primeira rodoviária 

Na quarta-feira (5) a prefeita 
Cleide, acompanhada da secretária 
interina de Obras Kátia Regina 
Inácio Selzler, e do engenheiro 
civil André Von Denz, estiveram 
visitando e vistoriando a conclusão 
das obras da primeira Rodoviária 
Municipal de Itaipulândia. 

Emancipado desde 1992, o 
município nunca teve um espaço 
apropriado para embarque e 
desembarque de passageiros. Este 
é um projeto inédito e inovador, 
que atende uma reivindicação 
antiga dos moradores. A estrutura 
vai contar com quatro guichês de 

atendimento, lanchonete, guar-
da-volumes, uma sala comercial, 
banheiros com trocador e quatro 
plataformas para embarque e 
desembarque.

A prefeita Cleide comenta 
que “as obras estão praticamente 
prontas, faltando apenas alguns 

detalhes e acabamentos, estamos 
agora aguardando que a Copel faça 
a ligação de energia no prédio, e 
para isso será necessário fazer 
um aumento de carga na rede, o 
que acontecerá em breve. Acredito 
que em torno de 30 dias faremos 
a entrega do espaço para uso da 

população” – completou.
No total, o investimento é de 

R$ 1.390.891,82 reais com 100% 
do investimento feito pelos cofres 
públicos do Município. Somente de 
área interna são 394,61m² e área 
total de edificação de 594,61 m² em 
um terreno de 3.000 m².

Parceria Município-Uniguaçu contempla atletas acadêmicos 
com bolsas de 50% do valor da mensalidade 

O Município de Itaipulândia 
renovou a parceria com a faculdade 
Uniguaçu Faesi de São Miguel do 
Iguaçu, que contempla os atletas e 
alunos das modalidades esportivas 
com bolsa de estudo de 50% do 
valor das mensalidades. Atualmente, 
muitos alunos da cidade já se bene-
ficiam desta parceria.

Graças a esta iniciativa, os alunos 
matriculados em qualquer modali-
dade esportiva podem se inscrever 
para qualquer um dos 13 cursos da 
faculdade, com o desconto mensal 
garantido.

“Queremos, com esta parceria, 
valorizar os nossos atletas, em 
todas as modalidades disponíveis 
e ofertadas pelo Departamento de 
Esportes. Seja aluno do vôlei, do 
judô, futsal ou outro curso, o desconto 

oferecido pela faculdade é garantido. 
Agradecemos muito à instituição pelo 
apoio” – comenta o secretário, Tiago 
Borges de Barcellos.

Confira a lista de cursos oferta-
dos pela faculdade: Administração, 
Ciências Biológicas, Ciências Con-
tábeis, Direito, Educação Física, 
Enfermagem, Engenharia Agronô-
mica, Engenharia Civil, Engenharia 
de Software, Medicina Veterinária, 
Matemática, Pedagogia e Terapia 
Ocupacional.

Na foto: Danielle Acco Cadorin, 
Diretora Acadêmica Adjunta da facul-
dade; Tiago Borges de Barcellos, 
Secretário de Cultura e Esportes; e 
Mayara Fernanda Veiga, Consultora 
de Vendas.
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De forma constante e grada-
tiva o município de Missal faz as 
manutenções, e se for necessário, 
a substituição das Caixas d’água 
nos abastecedouros Comunitários. 
Na terça-feira, 11 de maio, ocorreu 
a substituição de um dos reserva-
tórios na comunidade de Esquina 
Gaúcha. Uma caixa na comunidade 
que já não tinha mais condições de 
reforma deu lugar a caixa de Ferro 
que foi completamente reformada 
pela Administração Municipal. 

Tem capacidade de 15 mil 

litros e atende aproximadamente 
40 famílias da comunidade de 
Esquina Gaúcha e comunidades 
do entorno. Este é um trabalho 
que ocorre normalmente em 
períodos de entressafra, quando 
não há a aplicação de defensivos 
agrícolas. São 36 abastecedou-
ros que atendem a área rural do 
município e uma das prioridades 
da administração é disponibilizar 
água de qualidade aos moradores. 
Há locais que possuem as caixas 
de ferro e em outros caixas de 
polietileno.

Missal faz substituição de 
Reservatório de Água em 
Abastecedor de Esquina Gaúcha

Supera Itaipulândia já injetou mais 
de R$5 milhões em 2021

A segunda etapa do Auxilio 
Emergencial Municipal do Pro-
grama Supera Itaipulândia injetou 
mais de R$ 5 milhões na economia 
local só em 2021. As cinco parcelas 
já liberadas este ano fomentaram 
o comércio e contribuem para 
melhoria da renda de mais de 
2.100 famílias. Desde que iniciou, o 
Programa já investiu R$11 milhões 
na melhora da qualidade de vida 
da população.

A Secretária de Assistência 
Social Leila Magali Prates comenta 
que “este projeto do Poder Público 
ajudou muito a melhorar a renda 
das famílias contempladas, além 
de valorizar o comércio local, que 
também sofreu diante as medidas 

sanitárias necessárias adotadas 
durante a pandemia”.

Para tal ação foi consultado o 
Conselho Municipal de Assistência 
Social para deliberar quanto à 
necessidade de uma nova etapa. 
No período burocrático essencial 
para o Processo Licitatório da 
empresa que seria responsável, a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social se reuniu com os membros 
da Comissão Especifica para fis-

calização do Auxilio. 
Para organização quanto à 

logística adotada para a entrega 
nos novos cartões, que ocorreu 
a partir de 15 de março nas 
comunidades e no centro, vários 
funcionários de outro setor foram 
deslocados para ajudar na entrega 
e garantir a agilidade e segurança 
sanitária de todos.

-  Fica instituído toque de 
recolher, a partir 5h do dia 15 de 
maio até às 5h horas do dia 24 de 
maio, ficando vedado a circulação 
de pessoas em espaços e vias 
públicas entre as 21h e 5h horas 
do dia subsequente;

- Fica vedado a comercialização 
e o consumo de bebidas alcoólicas 
em espaços de uso público e cole-
tivo, no período que compreende as 
21h até às 5h do dia subsequente;

- Fica, a partir 5h do dia 15 de 
maio até as 5h do dia 24, autorizado 
de segunda a sábado, o funciona-
mento das atividades comerciais 
e religiosas, ficando autorizado o 
horário de funcionamento das 5h 
até as 21 horas;

- Nos domingos, das 5h até 
as 21h, fica somente autorizado 
o funcionamento das seguintes 
atividades comerciais:

I – Postos de combustíveis 
exceto conveniência;

II – Borracharias;
III – Farmácias.
IV – Delivery de bebidas e 

alimentação humana;
- Fica a partir 5h do dia 15 de 

maio até as 5h do dia 24 vedado a 
realização de shows com música 
ao vivo e com som mecânico, e 
que envolvam contato físico ou 
não, como danças, bailes, matinés 
e congêneres;

- Fica determinado, o fecha-
mento do Balneário Turístico de 
Jacutinga até as 5h do dia 24 de 
maio de 2021;

- Fica autorizado a realização 
de reuniões, confraternizações, 
assembleias com aglomeração, 
ficando limitado a 50% da capaci-
dade do espaço, com limite máximo 
de 75 pessoas;

- Nas residências, fica auto-
rizado a confraternização com 
aglomeração de pessoas, ficando 
limitado a 50% da capacidade do 
espaço com limite máximo de 20 
pessoas;

- Fica autorizada a pratica 
esportiva coletiva amadora entre 
munícipes em observância ao 
Decreto Municipal n°.316/2020, 
ficando vedado as competições 
amadoras intermunicipais.

Leia o Decreto na íntegra no 
site do Município http://itaipulandia.
pr.gov.br na aba Diário Oficial.

Decreto traz novas medidas de combate
 e enfrentamento à Covid-19 em Itaipulândia 
Confira algumas mudanças:

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Obras de Rampa no Centro de 
Eventos de Missal são iniciadas

Com a entrega da Ordem de 
serviço na quinta-feira, na manhã 
da sexta-feira, 30 de abril foi ini-
ciada a construção da Rampa de 
carga e descarga de equipamentos 
no Centro de Eventos de Missal. 

Como informado, a rampa será 
de 76 m². Este foi um compro-

misso firmado com a população 
que vai auxiliar caminhoneiros e 
produtores rurais que carregam e 
descarregam máquinas agrícolas, 
que terão um local adequado para 
executar o serviço.

A empresa vencedora da lici-
tação foi a Stodulski Engenharia 
Ltda-ME de Missal. O investimento 
será de R$21.836,48.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Vereadores de Itaipulândia pedem 
Medidas de Segurança para Escolas e CMEIs

Na Sessão realizada nessa 
segunda-feira (10), os Vereadores  
André Luís da Silva Royer, Adolfo 
Florêncio Preis, Fernando Antu-
nes, Deoclécio Vanderlei Groth, 
Vilso Nei Serena, Claudemir Roth, 
Claudinei Vieira, Claudemir da Silva 
Homem e Marcos Paulo Coradini, 
indicaram a Prefeita Cleide Prates, 
para que seja contratado Medidas 
de Segurança para Escolas Muni-
cipais e CMEIs do Município de 
Itaipulândia.

De acordo com os Vereadores 
é importante investir no serviço 
de segurança nas escolas e 
CMEIs, para controlar a entrada 
de pessoas impróprias no ambiente 
escolar,  impedindo assim conflitos 

e possíveis ataques.  Pois os acon-
tecimentos trágicos envolvendo 
instituições de ensino em muitos 
lugares deixam a todos apreensi-

vos e mostram a necessidade de 
atitudes de prevenção que tragam 
segurança e tranquilidade aos pais 
e professores.

A solicitação pede seguranças 
fazendo sondagens perimetrais, 
para impedir ou detectar a entrada 
de pessoas também com o uso  de 

um rigoroso controle de visitantes, 
fazendo que todos sejam cadas-
trados em um sistema apropriado, 
apresentem documentos de iden-
tificação e recebam um crachá de 
visitante além de manter um ponto 
único de entrada é outra forma de 
minimizar problemas de acesso.

Os edis ainda solicitaram a 
instalação de sistemas eletrôni-
cos de controle de acesso, que 
consistem, basicamente, em 
fechaduras eletrônicas atreladas 
a equipamentos de identificação 
com biometria, cartão ou senha e 
botão de pânico, permitindo que 
as autoridades sejam alertadas em 
situações de risco.

A indicação foi lida em plenário 
e encaminhada para a prefeitura.

A indicação assinada por todos os vereadores foi lida em plenário e encaminhada para a prefeitura.

Da redação

Nova ponte pode ser construída entre Serranópolis e São Miguel do Iguaçu

Na terça feira (04), o vice-pre-
feito de Serranópolis do Iguaçu, 
Gilberto Marsaro, esteve em reunião 
no município de São Miguel do 
Iguaçu com o vice-prefeito daquela 
cidade, senhor Cláudio Rodrigues e 
também com o secretário municipal 
de planejamento, senhor Gunnar 
Henrique Guedes, para discussões 
sobre a construção de uma ponte 
na divisa entre os dois municípios, 

mais precisamente na Linha Santa 
Rosa de Lima.

Segundo o vice-prefeito Gilberto 
Marsaro, “É de suma importância a 
construção da ponte, pois, facilitará 
a circulação da população entre os 
municípios, gerando economia aos 
produtores rurais no escoamento 
da produção agrícola e trazendo 
prosperidade para região” finaliza 
Gilberto

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis
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Governo Municipal se reúne com empresários 
para debater combate à pandemia

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu, representado 
pelo vice-prefeito, Claudio Rodri-
gues, e pela secretária municipal 
de Saúde, Carline Slovinski Acordi 

Garcia, esteve reunido na manhã da 
quinta-feira, 13, com empresários 
do ramo de mercados e super-
mercados para debater ações de 
combate à pandemia da Covid-19.

No encontro, realizado na 
sala de reuniões da prefeitura, foi 

apresentada aos empresários a 
atual situação da Saúde em São 
Miguel e  região, além da proposta 
regional de medidas restritivas 
a serem adotadas nos próximos 
finais de semana nos municípios 
pertencentes a 9ª Regional de 

Saúde de Foz do Iguaçu.
Também foi cobrada uma ação 

mais contundente de controle 
de pessoas e a adoção integral 
de todas as medidas sanitárias 
preventivas nos estabelecimentos.

Os empresários prontamente 

acataram as orientações e também 
apresentaram suas dificuldades 
encontradas no dia-a-dia de atendi-
mento, além de algumas demandas 
do ramo.

São Miguel reabre a Maternidade e registra primeiro parto
O Governo Municipal de São 

Miguel do Iguaçu reabriu na 
semana passada a Maternidade, 
que volta a funcionar na estrutura 
do Complexo Hospitalar Municipal. 
Os atendimentos estão sendo rea-
lizados junto à estrutura do Pronto 
Atendimento.

No final do ano passado, o 
prédio onde funcionava a Mater-
nidade foi transformado em uma 
Ala Covid, por isso, não foi mais 
possível realizar os partos no muni-
cípio, sendo as futuras mamães 
encaminhadas para municípios 
vizinhos que tinham convênio com 
a prefeitura.

Desde que assumiu a Admi-
nistração Municipal, a gestão 
Motta/Claudio Rodrigues esteve 
empenhada em resolver essa 
situação, porém, o agravamento 
da pandemia acabou atrapalhando 
os planos, pois os atendimentos da 

Ala Covid exigiam, além do espaço 
físico, atenção redobrada de pro-
fissionais e uma alta demanda de 
medicamentos.

Após um grande trabalho de 
organização interna, pessoal e 
estrutural, foi possível adequar 
uma parte do Pronto Atendimento 
e transformar em leitos totalmente 
preparados para as mães e as 
crianças recém-nascidas.

Além da adequação física, 
também foi garantida a presença de 
profissionais especialistas durante 
os partos, através da contratação de 
obstetras, pediatras e anestesistas, 
que ficam de plantão 24 horas por 
dia, prontos para atender qualquer 
situação.

‘Com essa adequação que 
realizamos, conseguimos garantir 
os atendimentos do Pronto Atendi-
mento e também da Maternidade 
com segurança, mantendo esses 
pacientes longe da Ala Covid e com 
todo o apoio profissional necessá-

rio’, destacou a secretária municipal 
de Saúde, Carline Slovinski Acordi 
Garcia.

E todo o empenho para rea-
bertura da Maternidade já teve 
resultado! Na noite da última 
segunda-feira, dia 10 de maio, 
mais precisamente as 22h10, foi 
registrado o primeiro parto do ano 
através de uma cesárea.

A mãe, Andriele Johana Delega 
Fogaça, deu a luz ao seu segundo 
filho, Gabriel Fogaça Knak, que 
nasceu com 49 cm e pesando 
3.432 kg. ‘Me atenderam muito 
bem e o nenê também. Eu cheguei 
com muita dor. Eles rapidamente 
preparam tudo, toda a equipe foi 
muito atenciosa e foi tudo muito 
rápido. Cuidaram muito bem de 
mim e quando nenê nasceu o 
pediatra cuidou muito bem dele. 
O sentimento é de gratidão e muita 
alegria!’ agradeceu.

O parto foi realizado pela 
equipe formada pela obstetra Pri-

cila C. Paloschi, que acompanhou 
também todo o pré-natal, pelo 
pediatra Marco Aurélio Farinazzo, 
e pelo anestesista Deusimar C. 
dos Santos.

Na tarde de terça-feira, 11, 
a secretária de Saúde, Carline, 
esteve visitando a família na 
Maternidade, seguindo todos os 
protocolos e medidas preventivas, 
onde conheceu mãe e filho.

De acordo com o diretor Admi-

nistrativo do Hospital e Materni-
dade, Abel Kramer, a retomada dos 
partos no município visa ‘garantir 
uma assistência humanizada, 
adequada, com pediatra, obstetra e 
anestesista dando toda a assistên-
cia na hora do nascimento. E nada 
melhor do que isso acontecer no 
município de residência da família’, 
pontuou.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Sicredi Vanguarda já tem 7 ganhadores na 
campanha Poupança Premiada

A tradicional campanha “Pou-
pança Premiada”, realizada pelo 
Sicredi tem como objetivo incen-
tivar o planejamento financeiro 
e o hábito de poupar. Em dois 
meses de campanha – março e 
abril, a Sicredi Vanguarda já tem 7 
ganhadores contemplados com R$ 
5 mil cada um, através dos sorteios 
semanais que acontecem todas 
as segundas-feiras. A campanha 
também tem um prêmio especial de 
R$ 500 mil, sorteado em outubro, 
celebrando o Dia Internacional da 
Poupança – além do grande sorteio 
final de R$ 1 milhão, em dezembro.

Dos sete ganhadores, um é a 
Agrícola Peterson, de Itaipulândia. 
“Temos a conta há anos, onde 
geramos uma parceria. Sempre 
que conseguimos aplicamos na 
poupança, pois é uma forma de ter 
um dinheiro garantido para quando 
precisarmos. Sabíamos que está-
vamos concorrendo e ficamos na 
torcida, quando nos ligaram vibra-
mos de alegria e empolgação, uma 
vez que nunca ganhávamos nada. 
Agora, vamos aproveitar o prêmio 
e curtir um pouco, e o restante 

aplicaremos na poupança de novo”, 
comemora Jairo Daniel Peterson, 
sócio da Agrícola Peterson.

O presidente da Sicredi Van-
guarda PR/SP/RJ, Aldo Dagostim, 
destaca a importância da promoção 
para uma vida financeira mais prós-
pera. “Já temos sete ganhadores e 
celebramos com nossos associa-
dos esse momento de alegria e de 
conquistas. Queremos que mais 
pessoas acreditem na poupança, 
pois é uma modalidade com muitas 
vantagens e um ponto de partida 
para quem está começando a 
investir ou guardar um dinheiro”, 
comenta Aldo Dagostim, presidente 
da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ.

Ganhadores Sicredi Vanguarda
Darcio Moerschbacher – Poupador 
da agência São Miguel do Iguaçu
Rodrigo Frigo – Poupador da 
agência Duque de Caxias de São 
Miguel do Iguaçu
Antonio Lirio Barros Andreski – 
Poupador da agência Missal
Pedro Claudio Kist – Poupador da 
agência Missal
Neli Bortoleti Ewerling – Poupadora 
da agência Matelândia
Agrícola Peterson – Poupador da 

agência Itaipulândia
Kassiane Aparecida de Moura 
– Poupador da agência Carlos 
Gomes de Cascavel

Participar
A cada R$ 100 depositados na 

poupança Sicredi, um número da 
sorte é gerado – se as aplicações 
forem na modalidade programada 

(quando há o débito programado 
mensal para conta poupança do 
associado), as chances de ganhar 
são em dobro. Os sorteios aconte-
cem pela Loteria Federal

Prêmios
Ao todo, serão realizados mais 

de 200 sorteios e distribuídos R$ 
2,5 milhões em prêmios em cinco 

sorteios semanais de R$ 5 mil, um 
sorteio especial em outubro, mês 
da poupança, no valor de R$ 500 
mil e o sorteio final em dezembro 
no valor de R$ 1 milhão. Saiba 
mais em www.poupancapremia-
dasicredi.com.br.

Assessoria de Comunicação 
da Sicredi Vanguarda

Cada sorteado levou um prêmio de R$ 5 mil. Ao todo, a ação vai distribuir R$ 2,5 milhões até o fim do ano

Agrícola Peterson – Poupador da agência Itaipulândia

Darcio Moerschbacher – Poupador da 
agência São Miguel do Iguaçu

Rodrigo Frigo – Poupador da agência Duque 
de Caxias de São Miguel do Iguaçu

Antonio Lirio Barros Andreski – Poupador da 
agência Missal

Neli Bortoleti Ewerling – Poupadora da 
agência Matelândia

Neli Bortoleti Ewerling – Poupadora da 
agência Matelândia
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Comunidade de Santa Inês em Itaipulândia 
ganha primeiro campo de futebol sete 

A Administração de Itaipulândia, 
por meio da Secretaria de Cultura 
e Esportes inaugurou nesta sexta-
-feira (7) no distrito de Santa Inês 
o primeiro campo de futebol sete 
da comunidade.  Construído com 
recursos próprios, o espaço conta 
com grama natural, alambrado e 
bancos de descanso.  O valor do 
investimento foi de R$ 78.234,79.

A Prefeita Cleide comentou “na 
inauguração de uma estrutura tão 
bonita como essa, gostaríamos 
de fazer um grande evento, com 
jogos ou um torneio, mas devido a 
pandemia isso ainda não é possível. 

Tenho certeza que a comunidade de 
Santa Inês vai usufruir muito bem 
desse espaço que é uma conquista 
para a população, não só do Distrito 
mas de toda cidade” - completou.

Em Itaipulândia, a Administra-
ção investe constantemente no 
lazer e qualidade de vida e traba-
lha para levar o melhor para toda 
sociedade.  Estiveram presentes 
na inauguração a prefeita Cleide 
Prates, vice prefeito Lindolfo Rui, 
Sub Prefeito Jorge Edson Hein-
drickson, o presidente da Câmara 
Municipal André Royer, o verea-
dor Fernando Antunes, além de 
Secretários, Diretores Municipais e  
moradores da Comunidade.

Construído com recursos próprios, o espaço conta com grama natural, alambrado e bancos de descanso.  O valor do investimento foi de R$ 78.234,79.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

O Conselho Tutelar é um órgão 
municipal responsável por zelar 
pelos direitos da criança e do ado-
lescente. Foi criado junto ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) 
e, em Itaipulândia, atua desde 12 
dezembro 1997.

O trabalho é realizado aplicando 
medidas pertinentes aos pais ou res-
ponsáveis, encaminhando as medi-
das protetivas os infantes (crianças 
ou adolescentes), requisitando todo 
serviço público que diz respeito aos 
direitos violados do menor.

O Conselho pode ser acionado 
em situações que envolvam a criança 
e adolescente em risco ou vulne-
rabilidade social, como nos casos 

em que seus direitos são violados: 
agressão física, psicológica, moral, 
sexual, violência, abuso, estupro, 
abandono, entre outros.

Atualmente, fazem parte do 
CT Itaipulândia: Cristiane Perius, 
Douglas Junior da Silva, Joselaine 
de Fátima Crestani, Josiane Fátima 
Vieira e Marinez de Fátima Lima.

O telefone é o (45) 3559-1166, 
em horário comercial ou pelo tele-
fone de plantão (45) 99999-1231, 
disponível 24h por dia, todos os dias 
da semana. O Conselho também 
atende às denúncias realizadas ao 
Disque Direito Humanos, o Dique 
100. Outra forma de denunciar, é indo 
até o prédio localizado na Rua Diva 
Carmelinda Zeni Facioni, em frente 
à Praça Edi Berghahn.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Conheça o trabalho do Conselho Tutelar de Itaipulândia, 
protetor dos direitos da criança e do adolescente
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Lar Cooperativa capacita 18 funcionários 
como bombeiros civis 

A décima turma de bombeiros 
profissionais civis da Lar Coopera-
tiva concluiu o curso em 7 de maio. 
O grupo, formado por 18 funcioná-
rios da Unidade Industrial de Aves 
4 de Marechal Cândido Rondon, 
recebeu 210 horas de capacita-
ção, de fevereiro a maio. Dentre 
os principais temas trabalhados 
estão atendimento pré-hospitalar, 
prevenção e combate à incêndios.

A cerimônia de formatura 
aconteceu nas dependências da 
indústria, com público reduzido e 
seguindo todos os protocolos de 
prevenção à Covid-19. O diretor-
-presidente da Lar, Irineo da Costa 
Rodrigues, esteve presente. Irineo 
reconheceu a dedicação do grupo 
e destacou principalmente a parti-
cipação feminina. Essa foi a turma 
com o maior número de mulheres, 
oito no total, sendo que a melhor 
nota de desempenho durante o 
curso também foi de uma mulher, 
Mirian Leme Feniman.

A melhor aluna também foi 
oradora da turma e representou 
os colegas com seu pronuncia-

mento. Miriam mencionou que a 
capacitação engloba aspectos 
físicos e mentais para saber agir 
em situações de risco e principal-
mente atuar na prevenção. “Esse 
certificado também representa uma 
vitória sobre os nossos medos 
internos e incertezas”, destacou 
a orador. Segundo Miriam, muitas 
vezes cada um deixou de lado 
compromissos pessoais para se 
preparar melhor e manter o seu 
comprometimento perante o zelo 
pela saúde dos colegas e da 
sociedade.

Assessoria - LAR

O recente agravamento no 
número de casos do novo coronaví-
rus em todo o país, vem causando 
fortes preocupações. Além do 
aumento do número de mortes, o 
impacto da pandemia vem sobrecar-
regando cada vez mais os sistemas 
de saúde. Para ajudar a minimizar 
os efeitos deste problema, a Lar 
Cooperativa doou cinco respiradores 
ao Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Luz, de Medianeira (PR).

Assinatura - A assinatura do 
Termo de Doação foi realizada no 
dia 12 de abril pelo diretor-presidente 

da Lar, Irineo da Costa Rodrigues, 
bem como pela diretora executiva 
do Hospital, Irmã Hilda Rodrigues 
Silveira, contando também com a 
presença do superintendente Admi-
nistrativo Financeiro da Lar, Clédio 
Roberto Marschall, e do Assistente 
Administrativo do Hospital, Ricardo 
Dellinghausen Luli.

Valor - As doações correspon-
dem a um valor de aproximadamente 
R$ 300 mil e são essenciais para 
atendimento aos casos mais graves 
da Covid-19 e também para outras 
doenças que demandam interna- mento em UTI. Parceira - "A Lar Cooperativa 

sempre foi nossa parceira nessa 
missão, estamos com a UTI lotada, 
e com estes aparelhos poderemos 
ajudar muitas pessoas, fornecendo 
a elas um suporte básico de vida ", 
afirma Irmã Ilda.

Três aparelhos - No ano de 2020, 
a cooperativa já havia realizado a 
doção de três aparelhos ao hospital 
que na ocasião dispunha de apenas 
oito respiradores. Já em janeiro de 
2021, foram mais dois aparelhos 
respiradores, que somados aos 
recentes, totalizam dez aparelhos de 
terapia respiratória, os quais afirma 
Irmã Hilda "mantém as pessoas 

vivas".

Mais - Além dos respiradores, 
também foi doado um equipamento 
para realização de hemodiálise nos 
pacientes que apresentam insufici-
ência renal, além de medicamentos 
e EPIs.

União de esforços - “Nós, da 
Lar Cooperativa, ficamos muito 
felizes em poder contribuir mais uma 
vez com o hospital e maternidade 
Nossa Senhora da Luz. É preciso 
unir todos os esforços possíveis para 
lutar contra o coronavírus”, afirma o 
diretor-presidente da Lar, Irineo da 
Costa Rodrigues.

Assessoria - LAR

Lar Cooperativa doa respiradores para auxiliar no enfrentamento à Covid-19
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A empresa Arte Requinte de Itai-
pulândia iniciou das suas atividades 
no ano de 2011 no ramo de móveis 
planejados em MDF na comunidade 
do Caramuru, em um barracão cedido 
gratuitamente pela senhora Maria 
Luci Homem e seus filhos, sendo 
este gesto de extrema importância 
para começar os trabalhos.

Em 2014 a estrutura foi trans-
ferida para um outro local com 
maior espaço físico para atender a 
demanda, devido ao aumento das 
vendas e consequentemente da 
produção, que já contava também 
com a linha de mármore e granitos.

Durante esse período a empresa 
foi se desenvolvendo para acompa-
nhar as necessidades do mercado 
tanto municipal como regional, e 
assim foi necessário aquisição de 
mais ferramentas, máquinas e a 
contratação de colaboradores.

E agora em abril de 2021 surgiu 
a oportunidade de ocupar um amplo 
espaço na área de industrial de 
Santa Inês e assim a empresa se 
mudou para esse novo barracão 
onde está no momento trabalhando 
e atendendo com mais comodidade.

Nesse ano de 2021 a Arte 

Requinte completou 10 anos tra-
balhando sempre com os mesmos 
objetivos, evoluir e melhorar, ofe-
rendo qualidade e modernidade em 
seus produtos afim de garantir a 
satisfação dos clientes.

A Arte Requinte convida a todos 
para conhecer a nova fábrica, ou 
entrar em contato através do What-
sApp 45 9.99425974 e conhecer a 
linha de moveis planejados em MDF 
e as peças de mármores, contando 
com mão de obra especializada.    

ARTE REQUINTE 
 INTELIGÊNCIA EM MÓVEIS 

PLANEJADOS E MÁRMORES!

Arte Requinte móveis planejados e mármores 
completa 10 anos em Itaipulândia
Da Assessoria
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Cresol, é premiada, pelo segundo ano consecutivo, entre 
as melhores empresas do agronegócio para trabalhar
Cresol, é premiada, pelo segundo ano consecutivo, entre as melhores empresas do agronegócio para trabalhar

A Cresol, uma das principais 
forças do cooperativismo financeiro 
do Brasil, ficou em terceiro lugar 
no prêmio Great Place to Work na 
categoria agronegócio, entre as dez 
melhores e maiores empresas do 
Brasil para trabalhar.

Um dos grandes diferenciais da 
Cresol para conquistar o reconheci-
mento é o foco nas relações, seja para 
o público interno quanto externo, o 
que gera impactos em todo o negócio. 
As equipes estão organicamente liga-
das à realidade da comunidade, as 
necessidades financeiras e ainda de 
serviços complementares, levando 
aos cooperados a solução ideal para 
quem precisa.

“Nossos colaboradores conhe-
cem os cooperados e na instituição 
todos são tratados pelo nome. E 
isso só é possível porque temos 
esse DNA de cuidar das relações. 
Aqui cuidamos das pessoas como 
parte essencial do negócio gerando 
felicidade e resultados”, comemora o 
presidente do Sistema Cresol Baser, 
Alzimiro Thomé.

Um exemplo de história de como 
a instituição cresceu e se desenvol-
veu é do atual superintendente da 
Cresol, Adriano Michelon, primeiro 
colaborador do Sistema.

“A Cresol, desde o seu início, 

trabalhou com foco nas pessoas. Por 
isso, sempre tivemos colaboradores 
engajados que cresceram junto com a 
instituição. Para mim, como primeiro 
colaborador e hoje superintendente 
dessa instituição, é um orgulho ver 
a evolução que tivemos e tudo o que 
a Cresol proporcionou e proporciona 
para seus cooperados e para os 
colaboradores”, lembra o executivo.

Inclusão e educação desde a sua 
constituição

Há três anos a Cresol intensificou 
as ações de inclusão e educação. 
Existe um foco no desenvolvimento 
das pessoas, atuando com forma-
ções internas e com consultorias 
parceiras. A instituição disponibiliza 
para a equipe uma plataforma EAD, 
com cursos, vídeos, palestras, além 
do benefício de educação formal para 
cursos latu-sensu.

“Ainda dispomos aos nossos 
colaboradores intercâmbios nacio-
nais e internacionais para o desen-
volvimento de seus profissionais. 
No último ano investimos mais de 
R$1 milhão em desenvolvimento 
humano. Temos também o programa 
Cresol Acolhe, em que são feitas 
sensibilizações sobre temas como 
diversidade e outras pautas”, avalia 
a gerente de Gente & Gestão da 
Cresol, Katiuce Ferrari.

Segurança aos seus
 colaboradores

Nesse período de pandemia, a 
Cresol também intensificou a comu-
nicação e protocolos para que o time 
se sentisse seguro e pudesse levar 
essa segurança aos seus familiares. 
“Criamos um Comitê de Crise, em que 
o nosso departamento de recursos 
humanos e a diretoria, atuaram de 
forma proativa frente aos cuidados 
com as pessoas. Realizamos lives 
de orientação e ainda disponibiliza-
mos férias antecipadas, rodízio de 
colaboradores, home office e todo 
o apoio e suporte para que esse 
modelo funcionasse”, explica a 
gerente. A Cresol ainda possui um 

projeto estratégico para estruturar a 
política do home office ou um modelo 
híbrido na organização.

Segundo ano consecutivo com 
premiações

Participando pela segunda 
vez do ranking nesse segmento, a 
Cresol ficou em 3º lugar na categoria 
‘Empresas de Grande Porte no ramo 
Agronegócio’ (com mais de mil fun-
cionários). Esta é a terceira edição 
em que a consultoria aplicou sua 
metodologia de avaliação no agro e 
contou com mais de 100 empresas 
inscritas.

O ranking premiou as 30 mais 
bem classificadas – dez de grande 

porte e 20 enquadradas como 
pequenas ou médias. A metodologia 
incluiu uma fase quantitativa, em que 
os funcionários das companhias res-
pondem a um grande questionário, e 
uma avaliação de práticas adotadas 
pela empresa.

“No último ano, a Cresol recebeu 
quatro prêmios do GPTW, e esse 
reconhecimento representa o resul-
tado das ações que trabalhamos para 
gerar oportunidade de crescimento 
e desenvolvimento às pessoas que 
fazem parte da Cresol”, finaliza o vice-
-presidente da Cresol Confederação 
e diretor superintendente da Cresol 
Baser, Adriano Michelon.

Assessoria – CRESOL

15 de Maio  de 2021
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Miss Itaipulândia e Miss Simpatia trabalham 
pela conscientização do 18 de Maio

A  Miss Itaipulândia Letícia 
Spieker Gasparini e a Miss Simpatia 
Mayara Beatriz Trojack, provaram 
que além de beleza, carisma e 

inteligência, para representar uma 
cidade, é necessário abraçar causas 
conscientes.

Por isso, elas, visitaram alguns 
comércios da cidade realizando um 
trabalho de divulgação da campanha 

18 de Maio, em Combate ao Abuso 
e a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes.

A ação contou com a parceria e 
colaboração da ACIAI. A campanha 
abrange diversos órgãos e secreta-

rias do município, além da Polícia 
Civil e Polícia Militar.

Na ocasião, elas explicaram aos 
comerciantes o objetivo da campa-
nha, de conscientizar, sensibilizar, 
informar, mobilizar e convidar toda 

a sociedade a participar da luta em 
defesa dos direitos de crianças e 
adolescente.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Reabertura da Unidade de Saúde
em Vista Alegre foi oficializada em Missal

Depois de praticamente um ano 
sem atendimento na Unidade de 
Saúde de Vista Alegre, na manhã 
desta segunda-feira, 03 de maio, foi 
oficializada a reabertura em cerimô-
nia simples. A referida Unidade ficou 
fechada neste período devido a falta 
de equipe para atender a demanda, e 
devido a pandemia. Com a realização 
do PSS para saúde a reabertura foi 
possível.

Na oportunidade foram feitas 
algumas reformas, melhorias na 
estrutura para poder atender a comu-
nidade e a região da melhor maneira 
possível. Haverá atendimento na Uni-
dade de Segunda a sexta-feira. Com 
cronogramas específicos estarão à 
disposição da comunidade médico, 
dentista, farmacêutica, técnica de 
enfermagem e Agentes Comunitárias 
de Saúde. Além da comunidade de 
Vista Alegre, outras comunidades do 
entorno serão atendidas, evitando 
a necessidade de deslocamento a 
Unidade Central.

O Prefeito de Missal, Adilto Luis 
Ferrari, destacou que este foi um 

compromisso assumido com a popu-
lação durante o período eleitoral, e 
que está sendo cumprido. O objetivo 
da Administração é disponibilizar 
boas condições de trabalho aos 
profissionais e eliminar filas nas 
Unidades de Saúde. “Exigimos que 
o serviço seja de Excelência”, com-
plementou Ferrari em seu discurso 
de reabertura.
Equipe

A Unidade vai contar com um 
quadro de 12 profissionais. Um den-
tista, uma assistente de odontologia, 
um médico ESF, uma farmacêutica, 

uma técnica de enfermagem, 04 
agentes comunitárias de Saúde e um 
Estagiário. Há ainda duas zeladoras 
cedidas pela secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte. Quem coordena 
as Unidades de Saúde de todo o 
município é a enfermeira Greice 
Daniele Goerck.

A técnica de Enfermagem da 
Unidade será Denise Ruhoff Klein. 
O Médico ESF que irá atender na 
Unidade é Dr Maurício Chueiri, e 
posteriormente haverá outro médico 
chamado pelo PSS. O Dentista é 
Rodrigo Duarte, auxiliado por Mari 

Kaefer. As ACS’s que atuam na região 
são Cleonice, Eliane, Susi e Marinês. 
O Estagiário é Jefferson Aguiar. A 
farmacêutica, Ivonete Claudino, foi 
convocada pelo PSS.
Atendimento

O Atendimento médico vai ocorrer 
toda terça e quinta-feira a tarde. O 
Atendimento odontológico ocorre 
toda segunda e quinta-feira, na parte 
da manhã. As coletas de exames 
ocorrem na segunda-feira na parte 
da manhã. E toda sexta-feira, a 
farmacêutica fica a disposição para 
a entrega dos medicamentos. 

Autoridades
Estiveram na cerimônia o Pre-

feito, Adilto Luis Ferrari, acompa-
nhado da 1ª Dama Nilza de Fátima 
Ferrari, o vice-prefeito, Eugênio 
Schwendler (Chenho), os secretários 
de Saúde, Silvia Maccari Petricoski, 
Administração, Aline Luzzi, Assistên-
cia Social, Rosani Fappi, Educação, 
Clarice Maria Grings Friedrich, Plane-
jamento, Eloy Everling, Obras, Mário 
Schassott, Finanças, Mauro Kern 
Pauli, Agricultura, Altair Luiz Fetzner 
e o Diretor de Saúde, Custódio Luiz 
Reis Lima, além de demais servidores 
municipais.

O Presidente da Câmara, Verea-
dor Elmo Franke Pauli, com os vere-
adores, Elias Xavier Andrade, Ceni 
da Rosa Justen, Valentin Kniphoff, 
Jair Loreno Bogler, Maico Luzzi (Boi), 
Tarcísio Mascarello e Jair Rauber, 
estiveram presentes na cerimônia e 
conferindo as instalações. Diversos 
moradores da comunidade de Vista 
Alegre prestigiaram a reabertura, 
entre eles Ivanir Luiz Frassão, que 
agradeceu a Administração pelo 
empenho em reabrir a Unidade, 
beneficiando a comunidade.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

A Campanha que foi proposta 
pelo Provopar Municipal, em parce-
ria com a Secretaria de Saúde, de 
doação de alimentos para serem des-
tinados ao Hospital Nossa Senhora 
de Fátima durante a vacinação, arre-
cadou 170 kg que foram entregues 
na manhã desta segunda-feira, 10 
de maio, alimentos que serão muito 
bem utilizados e vem, inclusive, em 
boa hora.

As campanhas de vacinação 
contra a Covid-19 e da gripe con-
tinuam. As pessoas que tiverem 
condições e assim desejarem, podem 
levar 1 kg de alimento não perecível, 
que será novamente entregue ao 
Hospital. O Nossa Senhora de Fátima 
está com 20 leitos de enfermaria e 
03 leitos de UTI disponíveis para 
receber pacientes SUS na Ala Covid. 
E isso torna necessário o apoio da 
comunidade local.

Campanha arrecada 170 kg de alimentos ao Hospital Nossa Senhora de Fátima
Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Áries 
Semaninha de Lua Nova 
começou fazendo você dar 
aquele gás no dia a dia, aria-

na! Ainda mais que o céu destaca o trânsito 
lunar no eixo material-familiar. Aproveite 
a fase organizada e já deixa o lado investi-
dora ON. Mais pro fim da semana, Júpiter 
entra na área de crise do Signo de Áries, 
então tem oportunidade vindo aí!

Touro 
Semana começou e você tá 
igual político, taurina: cheia 
de discurso! É que os astros 

já apontam muita extroversão e comuni-
cação pro Signo de Touro. Só se liga que 
a Lua Nova está na área, e esse rolê faz 
você olhar pra si mesma de uma forma 
diferente. No fim da semana, Júpiter entra 
no setor das amizades, então tem parcerias 
boas na área.

Gêmeos
 Você não é museu pra guar-
dar coisa antiga, certo, gemi-
niana? Então, se liga: nesta 

semana vão rolar uns ajustes! Tá vendo 
coisa ultrapassada? Manda pro espaço, ga-
rota! No fim da semana, Júpiter dá seu rolê 
pra dentro da área profissional do Signo 
de Gêmeos, então prepara vai rolar muita 
oportunidade boa na escola.

Câncer
Uma canceriana toda tra-
balhada no diálogo? Temos! 

Você vai trocar altas ideias com sua turma. 
Resultado? Só gente boa e do bem colada 
em você. Dorme pouco, pro sol não brilhar 
sozinho, viu amiga? No final da semana, 
Júpiter no Signo de Câncer entra no setor 
espiritual, então já prepara uns incensos 
que a energia boa vai estar muito ativa! 

Leão 
Leonina, seguinte: esta sema-
na aquela sua postura prática 
vai precisar estar à esprei-

ta. É que a Lua se desloca entre o setor 
do trabalho e o de crise e, ao passar pela 
fase nova, vai fazer você parecer estar de 
binóculos – vai ter o olhar ampliado para 
tudo! No fim da semana, Júpiter no Signo 
de Leão entra no setor íntimo. Isso signifi-
ca relações fortalecidas. 

Virgem 
Uma virginiana intelectualiza-
da? Temos! Nesta semana, o 
céu vai estimular você a estudar 

mais. E perto de quem você curte a vibe. 
Ao passar pela fase nova, você ainda vai 
olhar com mais fé para aquilo que você 
acredita. No final da semana, Júpiter entra 
no setor de relacionamentos no Signo de 
Virgem. Eita, que tem status por aí que vai 
ser atualizado, hein?!

Libra 
Revisar todas as suas prio-
ridades vai ser o rolê da sua 
semana, libriana! Como a Lua 
se desloca entre o setor íntimo 

e o de trabalho no Signo de Libra, o modo 
organizada vai estar ON. Além disso, sua 
visão de raio-x vai estar bombando. Geral 
vai passar por aquele checklist! Mais pro 
fim da semana, Júpiter no setor do cotidia-
no dá um suporte massa na rotina. 

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 
Semaninha começando e 
você tá igual desenho na TV, 
sagitariana: animada! Então, 

aproveita que a disposição tá ON e colo-
ca tudo em ordem, desde o seu quarto até 
os contatinhos. Mais pro fim da semana, a 
fase nova da Lua no Signo de Sagitário vai 
fazer você querer uma rotina mais vibe, 
então se joga, garota!

Capricórnio
Semana de Lua Nova e você 
vai querer fazer uns ajustes 
aí na relação com sua galera. 

Mas isso vai ser tipo usar binóculos, capri-
ca! É que você vai ampliar seu olhar pra 
todas as oportunidades. Uau! Mais pro fim 
da semana, Júpiter entra no setor comuni-
cativo no Signo de Capricórnio, e aí você 
vai rolar aquela vontade de estudar muito 
e trocar altas ideias.

Peixes
Essa semana você não acorda, 
você estreia, pisciana! É que 

você vai falar tudo o que pensa e sente, mas 
no melhor estilo #FadaSensata. Resultado? 
Só gente boa colada em você e trocando 
altas ideias. Convida a gente, amiga! Mais 
pro fim da semana,  a Lua transita no eixo 
comunicação-família-social no Signo de 
Peixes. E aí o despertador do pensamento 
vai tocar. 

Aquário
Uma aquariana toda sociável? 
Temos! A Lua transita no eixo 
família-social-cotidiano fazen-

do você querer colar na sua família na 
fase nova. Mais pro fim da semana, Júpit-
er ingressa no setor material, no Signo de 
Aquário. Aí deixa a organização financeira 
ON e cuida bem da sua mesada, combina-
do?

Depois de tanto aprontar Joãzinho acabou preso. Chegando na delegacia, 
e com ar de superioridade ele já foi dizendo ao delegado:
- O senhor sabe com quem está falando? Pois saiba que meu irmão é 
ministro, minha mãe promotora, meu pai juiz.
Sem reação e intimidado pela "carteirada" o delegado mandou soltarem 
a "autoridade. Saindo da  delegacia, um policial que tinha ouvido toda a 
conversa, pediu que o Joãozinho explicasse melhor essa história, então 
ele disse:
- Meu irmão é ministro da igreja, minha mãe é promotora da Avon, e meu 
pai juiz de futebol kkkk...

UM POUCO DE POESIA?

"Se a beleza tem limite, o limite é o teu rosto, pois para mim nada mais existe, nada mais, faz o meu gosto"

"O passado é uma lembrança tão boa, que se tornou um sonho que já aconteceu, tento sempre dormir para 
sonhar e viver o que já vivi, e não quero acordar!"

"Escrevi tanto que rasguei e queimei todas as páginas, apaguei todos os arquivos, para esquescer o que 
vivo a  lembrar."

"Quando te olhei eu já sabia, e entendi o que todo mundo dizia, quando você ver e sentir você vai saber a 
razão de existir!"

"Seus cabelos, seu olhar, seu jeito de sorrir, o tempo passa mas algumas coisas nunca vão mudar, é bom 
saber que a vida está passando e que nada foi em vão e que sempre vou te amar e que você sempre vai 
estar em meu coração"  www.poesiaeb.com.br

DICAS DE SAÚDE
*Quais os benefícios do vinagre?
Sal, vinagre e azeite formam o tempero clássico de qualquer salada. Mas você sabia que diferentes tipos 
de vinagre trazem diferentes benefícios para o organismo?
*O vinagre de maçã melhora a aparência da pele, ajuda no emagrecimento, alivia a TPM e ajuda a 
combater as infecções.
*O vinagre de vinho tinto também ajuda no processo de emagrecimento, colabora com o microbiota do 
intestino e ajuda a prevenir e combater o diabetes tipo 2.
*Já o vinagre balsâmico ajuda a combater a Síndrome do Ovário Policístico (SOP), colabora com a redu-
ção da hipertensão e também auxilia no emagrecimento.

Revista Lar - Nutricionista Gabriella Garcia via Instagram

FIQUE DE BOM HUMOR!
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE
 INSTALAÇÃO

ANGELO SANDRO BASEI torna público que recebeu do IAT, a 
Licença de instalação para Atividade de SUINOCULTURA (TER-
MINAÇÃO), a ser instalada no Lote Rural Nº 191-A3, Gleba Nº 14, 
Linha Guaraci, Itaipulândia-PR, com validade
até 28/11/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

ANGELO SANDRO BASEI torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença de Operação para Atividade de SUINOCULTURA (TER-
MINAÇÃO), a ser instalada no Lote Rural Nº 191-A3, Gleba Nº 14, 
Linha Guaraci, Itaipulândia-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

OLMIRO REICHERT E JOÃO REICHERT torna público que 
recebeu ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada para Atividade de 
SUINOCULTURA (TERMINAÇÃO) implantada na Parte do Lote 
Rural Nº 306, denominado de Lote Rural Nº 306-B, Linha São José, 
Município de Missal/PR, com validade até 22/05/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LI-
CENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

OLMIRO REICHERT E JOÃO REICHERT torna público que 
irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença Ambiental Simplifica-
da para Atividade de SUINOCULTURA (TERMINAÇÃO), insta-
lado na Parte do Lote Rural Nº 306, denominado de Lote Rural Nº 
306-B, Linha São José, Município de Missal/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ALDINO, ALVARO, CLAUDIONIR, LÚCIO, JOCELI, JOÃO, 
GABRIELA E LÚCIA LARSSEN torna público que irão requerer 
ao IAT, a Licença Prévia para Atividade de AVICULTURA (PO-
STURA DE OVOS FÉRTEIS), a ser instalada no Lote Rural Nº 
186-A e 183-A, Gleba Nº 23, Linha Sol de Maio, Itaipulândia-PR.

PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS

Academia - Caça Palavras

Caça palavras para aqueles que não conseguem ficar longe da academia. As palavras deste caça 

palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário.
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VENTILADOR
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Prefeito de Missal faz vistoria na 
obra da nova Unidade de Saúde do Centro

Na tarde de terça-feira, 11 de 
maio, o prefeito de Missal, Adilto 
Luis Ferrari, e o vice-prefeito, 
Eugênio Schwendler (Chenho), 
estiveram visitando as obras da 
UBS do Centro. A diretora do 
Departamento de Planejamento e 
Engenharia, Daniela Kunz, e o Dire-
tor de Departamento de Saúde e 
Atenção Básica, Custódio Luiz Reis 

Lima, acompanharam a vistoria.
Na ocasião foram realizados 

alguns levantamentos daquilo 
que está previsto para a obra e o 
que já foi executado, para que as 
adequações que são necessárias 
sejam feitas de forma imediata. O 
Prefeito sugeriu ainda que fossem 
realizados alguns reparos e que 
os detalhes sejam observados nas 
próximas etapas.

Dentro de alguns dias a empresa 

vencedora da licitação deve iniciar 
o paisagismo no entorno da nova 
Unidade. Além disso, alguns deta-
lhes internos, a pintura externa e a 
parte elétrica devem ser finalizados. 
Haverá espaço em frente a Unidade 
utilizada como estacionamento 
ao público e aos fundos o esta-
cionamento para os funcionários, 
melhorando, inclusive, o trânsito 
no entorno.

Nova UBS Centro
A nova estrutura será para o 

atendimento clínico, já no local onde 
atualmente funciona a ESF, será a 
sede administrativa da Secretaria 
de Saúde. Após a conclusão, a 
nova UBS do Centro trará maior 
comodidade aos usuários, bem 
como, para as equipes de trabalho 
que terão um local mais amplo para 
prestar o serviço nos mais diversos 
setores.

A Ordem de Serviço para a 
construção desta Unidade foi 
entregue ainda em outubro de 2018. 
Trata-se de uma Unidade de Porte 
III, ou seja, é o maior modelo de 
Unidade de Saúde disponível no 
Estado, portanto, precisa seguir as 
especificações estabelecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde. A 
expectativa da Administração Muni-
cipal é concluir a obra na medida 
em que for possível.

O dia 12 de maio é celebrado 
o Dia do Enfermeiro e no dia 20 do 
mesmo mês o dia do Técnico e Auxi-
liar de enfermagem. Na manhã desta 
quarta-feira, 12 de maio, a secretaria 
de saúde de Missal preparou uma 
bela e merecida homenagem a estes 
profissionais, que neste período de 
pandemia estão trabalhando ainda 
mais, assim como outros profissio-
nais da área da saúde.

A homenagem, organizada pela 
Secretária Silvia Maccari Petricoski 
e pelo Diretor Custódio Luiz Reis 
Lima, emocionou os presentes. 
Entre os homenageados estiveram 
profissionais das equipes da Unidade 
do Centro, Bairro Renascer, Portão 
Ocoí, Dom Armando, Vista Alegre, 
SAMU e Unidade Sentinela, que atua 
nos atendimentos de casos suspeitos 
de Covid-19.

Algumas canções para home-
nagear os referidos profissionais 

foi preparada pelos professores do 
Departamento de Cultura, José Atírio 
Kautzmann e Anderson Pinheiro, 

juntamente com os alunos das ofi-
cinas culturais desenvolvidas pelo 
município. Além disso, como parte da 

homenagem foram entregues rosas a 
cada um que esteve presente.

Secretaria Municipal de Saúde de Missal faz homenagem aos 
enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem
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Prefeito de Entre Rios do Oeste cumpre 
agenda em Curitiba em busca de mais recursos 

O prefeito Ari Maldaner de Entre 
Rios do Oeste, recebeu a visita do 
Deputado Estadual Ademir Bier 
na tarde da quinta-feira (13), para 
tratar de assuntos gerais referente 
a administração do município. 

Primeiramente Ademir Bier expli-
cou que o seu retorno em assumir 
uma cadeira de Deputado Estadual, 

se deve em grande parte a sua identi-
ficação com a região oeste do Paraná, 
onde outrora já vinha atuando politi-
camente, atendendo municípios num 
período considerável. 

Na sequência, a vereadora Lisa 
Hanzen apresentou uma indicação 
de sua autoria através da Câmara 
de Vereadores, sugerindo a liberação 
de recursos para a aquisição de 
equipamento de eletrocardiograma 

e de ultrassonografia para o Centro 
de Saúde municipal. 

O deputado recebeu em mãos a 
cópia da indicação, além de anotar 
outras importantes reivindicações 
em outros setores do município que 
entrarão em sua pauta diária visando 
a viabilização de recursos a fundo 
perdido, e que atenderão importantes 
demandas do município de Entre 
Rios do Oeste.

O prefeito de Entre Rios 
do Oeste, Ari Aloisio Maldaner, 
acompanhado do secretário de 
administração, Erio Bastian e 
de planejamento, Júnior Backes 
estiveram cumprindo agenda na  
segunda-feira (03) em Curitiba.

Na ocasião, o mandatário e 
secretários, foram recebidos no 

Palácio do Iguaçu pelo chefe da 
Casa Civil, Guto Silva, e pelo depu-
tado estadual e líder do governo na 
Assembleia Legislativa, Hussein 
Bakri.

E durante o dia (04), os gestores 
cumpriram agenda com e secretá-
rio de Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex para tratar de libera-
ções de recursos para o município.

Deputado Ademir Bier visita Entre Rios 
do Oeste e encaminha demandas 

Prefeito de Entre Rios do 
Oeste reuniu-se com 
Gestoras do Sebrae - PR

Na  sexta-feira (22/04), o Prefeito 
Ari Aloísio Maldaner, juntamente com 
o Secretário de Indústria Comércio 
e Desenvolvimento Econômico 
Mayson Eberhart, a Agente de 
Desenvolvimento Danielli R. P. Mick 
e a Gestora de cursos e treinamentos 
Márcia Poersch, participaram de uma 
importante reunião que contou com a 
participação das Gestoras de projetos 
do Sebrae PR - Regional Oeste, 
Angélica F. F. Weirich e Amanda 
Fagundes.

Na ocasião, as gestoras explana-
ram sobre a renovação do contrato do 
programa Cidade Empreendedora, 

projeto este, que a partir de agora 
será custeado integralmente pelo 
Sebrae PR. Sendo assim o Sebrae 
– PR continua parceiro do Município 
de Entre Rios do Oeste, atendendo 
as mais diversas demandas do setor 
empresarial, no que tange as áreas 
de gestão.

O Prefeito Ari, enaltece a parceria 
entre o Município de Entre Rios do 
oeste e o Sebrae PR, promovendo 
o fortalecimento das empresas, 
auxiliando na geração de emprego 
e renda á população e fomentando 
a economia do município. O poder 
público se coloca a disposição 
para contribuir com os empresários 
entrerrienses.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Entre Rios
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Pescadores recebem Kit de Pesca em Itaipulândia

Na sexta-feira (7), a prefeita 
Cleide Prates visitou a Colônia de 
Pescadores de Itaipulândia. Ela 
esteve acompanhada do vice-pre-

feito Lindolfo Martins Rui, equipe 
administrativa e vereadores da 
Câmara Municipal.

O objetivo da visita foi a entrega 
de kits para os profissionais da 
pesca. O kit faz parte do auxílio, 
disponibilizado pela Lei Municipal 

n° 1.317/2014.
Foram entregues 38 kits com 

os seguintes itens: panos de rede, 
rolos de fio, rolos de cordas, rolos de 
cordas, colete salva-vidas homolo-
gado pela Marinha do Brasil; caixa 
térmica de 50 litros, em fibra. O valor 

de cada kit é de, aproximadamente, 
R$ 1.160,86.

Para o Secretário de Agricul-
tura, Abel Serena, “promover este 
incentivo aos pescadores do nosso 
município é uma forma de valorizar 
o trabalho desses profissionais. 

Assim como o homem do campo, 
o suinocultor ou o produtor de aves, 
o piscicultor produz alimentos que 
vão para a nossa mesa” – comenta.

Na manhã da segunda-feira 
(03) a Prefeitura de Itaipulândia 
recebeu uma nova Van que será uti-
lizada para o transporte de pacien-
tes. O veículo foi adquirido através 
da Secretaria de Saúde e trata-se 
de uma van zero quilômetro da 
marca Mercedes Benz Sprinter 416 
Executive para até 14 passageiros. 
O custo da aquisição foi de R$ 215 
mil, sendo R$ 170 mil através de 
emenda do Deputado Estadual 
Paulo Litro (PSDB) e R$ 45 mil de 
contrapartida da Prefeitura.

“Buscamos sempre melhorar 
o atendimento nos serviços pres-
tados aos Itaipulandienses. Agra-
deço ao deputado Paulo Litro pela 
atenção ao município. Essa Van 
será muito útil para transportar com 
mais conforto nossos passageiros 
(pacientes) para realizar consul-
tas, exames e procedimentos em 
centros com maiores recursos” - 
comentou a Prefeita Cleide.

Em declaração, o Vice Prefeito 
Lindolfo ressalta “Agradeço muito 
ao Deputado Paulo Litro (PSDB) 
pela viabilização da emenda par-
lamentar. Essa conquista foi minha 
indicação ainda enquanto vereador, 

agradeço também a Prefeita Cleide 
que se empenhou bastante para a 
liberação dos recursos.” 

O Secretário de Saúde Paulo 
Carvalho salienta “O objetivo dessa 
aquisição é garantir maior comodi-
dade e segurança aos pacientes, 
em virtude das longas distâncias 
percorridas como Curitiba e Lon-
drina, e por ser uma Van executiva 
proporcionará muito mais conforto.”

Estiveram presentes na entrega 
do veículo a Prefeita Cleide Prates, 
o Vice Prefeito Lindolfo Martins 
Rui, o Secretário de Saúde Paulo 
Carvalho e o Vereador Fernando 
Antunes.

A agricultura familiar é um 
assunto levado a sério pela Gestão 
Pública do Município de Itaipu-
lândia. Por isso, na quinta-feira 
(14), a prefeita Cleide Prates par-
ticipou, acompanhada da equipe 
administrativa, de uma reunião de 
incentivo ao desenvolvimento da 
agricultura familiar entre a inicia-
tiva pública e privada.

“Queremos buscar recursos 
técnicos e tecnológicos de manejo 
e implantação de olericultura, 
fruticultura, cultivo protegido, 
e plasticultura, visando atingir 
principalmente a agricultura fami-

liar, diversificando os cultivos e 
melhorando a renda das famílias 
que produzem tantas variedades 
de alimentos” – explica o secretário 
de Agricultura, Abel David Serena.

Além da prefeita e o secretário, 
estiveram presentes no diálogo o 
diretor de Agricultura, Altair Rus-
chel; Diana Selzler estagiária de 
Agronomia; Fabio Pereira Maco-
rim, médico veterinário do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IAPAR – EMATER) e 
Rodrigo Bareta, engenheiro agrô-
nomo e representante comercial 
da Agrícola Alvorada e Sakata.

Itaipulândia abre portas para 
investimentos na Agricultura Familiar
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Itaipulândia adquire veículo para a Saúde



15 de Maio  de  2021 Geral - 23

Na quarta-feira (05), repre-
sentantes das cooperativas de 
crédito Sicredi Vanguarda e Cresol 
estiveram no Paço Municipal 22 de 
Outubro para apresentar ao Governo 
Municipal uma proposta de parceria 
que pode beneficiar empresários do 
município. 

A proposta apresentada é refe-
rente à liberação de linhas de crédito 
aos empresários para capital de giro 
e investimento misto que será viabi-
lizada por intermédio da prefeitura. 

Segundo a secretária municipal 

Karen Pelle Viar, a proposta agora vai 
para analise, “Vamos analisar, e se 
assim for definido, será enviado um 
projeto para aprovação na câmara 
e depois divulgar maiores detalhes 
da proposta” conclui. 

Participaram da reunião a secre-
taria municipal de indústria, comércio 
e turismo Karen Pelle Viar, o Prefeito 
Municipal Ivo Roberti, o vice prefeito 
Gilberto Marsaro, o diretor Magno 
Michel e os representantes das coo-
perativas, Marlon Vieira Landvoigt e  
Anne Eliza Tebaldi representando a 
Sicredi e Douglas Pigatto represen-
tando a Cresol.

Zado é o novo vice-presidente do 
Conselho dos Municípios Lindeiros 
ao Lago de Itaipu

O prefeito de Santa Helena, 
Evandro Miguel Grade foi eleito por 
aclamação na tarde desta quinta-
-feira, vice-presidente do Conselho 
dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu ao lado do prefeito de 
Guaíra, Heraldo Trento mais novo 
presidente da entidade.

A eleição ocorreu durante 
Assembleia Ordinária realizada 
no município de Pato Bragado, 
sede do atual presidente, prefeito 
Leomar Rohden. 

O Conselho de Desenvolvi-
mento dos Municípios Lindeiros ao 
Lago de Itaipu tem por finalidade 
promover o desenvolvimento 
socioeconômico urbano e rural 

de toda a região de forma inte-
grada, respeitando as diferentes 
características de cada município, 
contando sempre com a parceria 
da Itaipu Binacional. 
Quem faz parte

São membros do Conselho os 
municípios s de Mundo Novo – MS, 
Guaíra, Marechal Candido Rondon, 
Santa Helena, Missal, São Miguel 
do Iguaçu, Medianeira, Santa Tere-
zinha de Itaipu, Diamante D'Oeste, 
Terra Roxa e Foz do Iguaçu, mais 
tarde, após processo de eman-
cipação política, ingressaram na 
associação também, os municípios 
de Mercedes, Pato Bragado, Entre 
Rios do Oeste, São José das Pal-
meiras e Itaipulândia.

Diretoria
Presidente - Heraldo Trento (Guaíra)
Vice-presidente - Evandro Miguel 
Grade (Santa Helena) 
Secretário - Giovani Fim (Entre Rios 
do Oeste)
Vice-secretário: Ademir Pereira da 
Silva (Medianeira)
Tesoureiro: Givanildo José Tirolti 
(Guaíra)
Vice-tesoureiro: Vanderlei Caetano 
Sauer (Marechal Cândido Rondon)
Conselho Fiscal
Leomar Rohden (Prefeito de Pato 
Bragado)
Adilto Ferrari (Prefeito de Missal)
Cleide Prates (Prefeita de Itaipu-
lândia)
Thiago Ortiz (suplente)
José Marcos (suplente)
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Cooperativas apresentam 
proposta de empréstimo para 
empresários serranopolitanos 
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