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Dia do Desafio gera movimento e energia 
no município de Itaipulândia

Logo cedo, às 7h30, os instru-
tores Adriano Einchenberg (Xuxu) 
e Ketlin Grutzmann colocaram os 
funcionários da prefeitura para se 
esticar em frente ao Paço Municipal. 
É que hoje, quarta-feira, é o Dia do 
Desafio: uma campanha mundial de 
incentivo à prática regular de ativida-
des físicas em benefício da saúde 
e bem-estar, realizada por meio de 
ações das comunidades.

Cerca de 80 pessoas partici-
param da ação que contou com 
15 minutos de alongamento e poli-
chinelo. Desenvolvida pelo SESC 
Paraná, a campanha também gerou 
movimento e energia nas unidades de 

saúde, subprefeituras e até mesmo 
do comércio local.

“Esta ação visa nos tirar da nossa 
zona de conforto do dia a dia e nos 
convidar para a prática de exercício 
físico a fim de desenvolver hábitos 
mais saudáveis, promovendo o 
bem-estar das pessoas” – comenta 
Tiago Borges de Barcellos, secretário 
de Cultura e Esporte.

A prefeita Cleide Prates também 
participou da ação. Para ela, “o 
esporte é uma grande ferramenta 
para a promoção da saúde e, neste 
momento, melhorar a imunidade do 
nosso organismo é grande atitude 
que cada um de nós podemos ter 
para o nosso próprio bem e de quem 
a gente ama”.

Defesa Civil de Itaipulândia entrega 103 cestas básicas pela campanha 
Cesta Solidária Paraná

Foi realizada, em Itaipulândia, a 
distribuição e entrega de 103 cestas 
básicas destinadas via campanha 
Cesta Solidária Paraná. A iniciativa 
partiu da 9º Coordenadoria de 
Defesa Civil, que foi responsável por 
receber e coordenar o repasse das 
cestas, de acordo com os critérios 
estabelecidos.

Mais de 1.500 famílias foram 
beneficiadas nos 11 municípios do 
extremo oeste paranaense, sendo 
103 em Itaipulândia. No município, 

a coordenação e repasse aconteceu 
através da Secretaria de Assistência 
Social.

Valdecir Bittencourt, coordena-
dor da Defesa Civil em Itaipulândia, 
valoriza o trabalho realizado em 
equipe: “prontamente a Secretaria 
de Assistência Social se colocou à 
disposição e se encarregou da distri-
buição das cestas, atendendo a todas 
as famílias cadastradas na lista. A 
correta distribuição é importante para 
que no futuro possamos participar de 
mais campanhas” – comenta.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Em 5 meses, Nova Gestão de Itaipulândia 
entrega o 3º veículo para a Secretaria de Saúde

A Administração Pública Muni-
cipal de Itaipulândia entregou mais 
um veículo de grande porte para 
a Secretaria de Saúde. Em cinco 
meses de gestão, é o terceiro carro 
destinado para a pasta.

A ambulância Mercedez Sprinter 
416 Furgão será usada Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e vem para somar com 
outros dois carros: uma ambulância 
destinada ao Hospital e Materni-
dade e uma Van para transporte 
de passageiros usada pelo Centro 
de Saúde Geni Basso. Somados, 
os três veículos custam mais de R$ 
830 mil reais.

“A saúde das pessoas é uma 

prioridade na nossa Gestão. Ampliar 
a capacidade de transporte de pas-
sageiros e pacientes é uma forma 
efetiva de reduzir o tempo do aten-
dimento e aumentar as chances de 
recuperação do paciente” – comenta 
a prefeita Cleide Prates.

O vice-prefeito Lindolfo Martins 
Rui elogiou o trabalho da equipe do 
SAMU: “São heróis que merecem 
o nosso apoio e valorização” – 
comenta.

Para a enfermeira-chefe do 
SAMU, Vanessa Betanin Pavinatto, 
“esta é uma grande conquista, pois 
demonstra que a administração 
acredita e confia no nosso trabalho”.

A atual ambulância utilizada pelo 
SAMU irá permanecer na unidade 
para suporte aos atendimentos. Os 

veículos foram adquiridos com recur-
sos próprios do Município, recursos 
enviados pelo Governo Federal e 
Emenda Parlamentar criada pelo 
Deputado Estadual Paulo Litro des-
tinada à Itaipulândia.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Centro de Artes do município de Itaipulândia está passando por 
reformas significativas

A Administração Municipal con-
tinua com as ações buscando 
melhorias nos ambientes de trabalho 
dos profissionais lotados nos mais 
diversos setores, bem como oferecer 
comodidade e segurança às pessoas 

que frequentam os prédios públicos.
Mais um dos exemplos são as 

obras de reformas e melhorias do 
Centro de Artes.

Edificado há mais de duas déca-
das, o prédio já passou por algumas 
melhorias, mas os trabalhos atuais 
que estão sendo desenvolvidos são 

amplos e buscam transformar o local.
De acordo com dados repas-

sados, a cobertura está sendo 
totalmente removida, banheiros, 
cozinha e salas de trabalho estão 
sendo reformadas, bem como haverá 
a substituição de pisos e revestimen-
tos, além de revisão dos sistemas 

elétrico e hidráulico.
A expectativa é de que nos pró-

ximos meses a obra seja concluída 
e o local possa abrigar novamente 
o Departamento de Cultura e suas 
atividades.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Prefeito de Missal enaltece a busca 
por renovação da frota ao entregar caminhão 

Em ato informal na manhã da ter-
ça-feira, dia 25 de maio, em frente ao 
Paço Municipal, foi realizada a entrega 
de um caminhão novo adquirido com 
recursos próprios da municipalidade. 
O Investimento foi de 166 mil reais e 
a empresa que entregou o veículo foi 
a Chiapetti Motors Ltda, vencedora da 
licitação. O prefeito Ferrari destacou 
que a Administração está atuando com 
o objetivo de renovar a frota municipal.

O veículo, um caminhão 4x2, será 
utilizado pela secretaria de Obras, 
Urbanismo e Transporte para o 

deslocamento dos servidores e carre-
gamento dos materiais de construção 
e reparos que os pedreiros utilizam 
diariamente, facilitando a entrega 
destes, reduzindo custos e melho-
rando as condições dos mesmos. O 
trabalho destes profissionais é coorde-
nado pelo secretário de Obras, Mário 
Schassott e pelo diretor de Obras, Enio 
Krummenauer.

Além do prefeito Ferrari e vice 
Chenho, estiveram presentes os 
vereadores Tarcísio Mascarello (Tati), 
Jair Rauber, Maico Luzzi (Boi), Ceni da 
Rosa Justen (Gringa) e o Presidente 
da Câmara, Elmo Pauli. E ainda os 

secretários municipais de Administra-
ção, Aline Luzzi, Finanças, Mauro Kern 
Pauli, Agricultura e Meio Ambiente, 
Altair Luiz Fetzner, de Educação, 
Cultura e Esporte, Clarice Maria Grings 
Friedrich e de Obras, Urbanismo e 
Transporte, Mário Schassott.

Nos últimos dias foram per-
furados 02 poços artesianos por 
intermédio de convênio firmado entre 
o município de Missal e o Instituto 
Água e Terra do Governo do Estado 
do Paraná, visando a implantação de 
sistema de abastecimento de água 
em área rural. Serão 48 famílias 
atendidas.

No sábado, 22 de maio, houve 
a perfuração de um poço na Linha 
Pe Feijó, visando o atendimento 
de pelo menos 30 famílias e na 
segunda-feira, 24 de maio, na Linha 
Spies, que irá atender 18 famílias. O 
município forneceu o material neces-
sário, após realização de licitação, 

e o combustível necessário. A per-
furação ficou por conta do Instituto.

O Prefeito de Missal, Adilto Luis 
Ferrari, o vice-prefeito, Eugênio 
Schwendler (Chenho) e os vere-
adores Tarcísio Mascarello (Tati), 
Jair Rauber e Maico Luzzi (Boi), 
acompanharam o serviço executado, 
cumprindo o papel de fiscalizadores 
dos serviços públicos.

Foi iniciado o Recape Asfáltico na Rua 
Independência no Distrito do Portão Ocoí

Na tarde da terça-feira, 25 de 
maio de 2021, o Prefeito de Missal, 
Adilto Luis Ferrari, acompanhado do 
vice-prefeito, Eugênio Schwendler 
e do Engenheiro Civil, Anderson 
Schwendler, foram conferir o anda-
mento das obras de pavimentação 
asfáltica na Rua Independência no 
Distrito do Portão Ocoí.

As obras foram iniciadas há 
alguns dias e o Prefeito Ferrari fez 
questão de acompanhar de perto 
os detalhes da execução da obra. 
Está prevista, além da pavimen-
tação asfáltica sobre as pedras 
irregulares, a limpeza e lavagem 
de pista, pintura de ligação, reves-

timento, serviços de urbanização, 
sinalização de trânsito, ensaios 
tecnológicos e placa da obra.

A execução da referida obra 
fica a cargo da Maki Engenharia. O 
investimento foi de R$542.994,06 
num trecho de 6.399,63M², que 

além da Rua Independência no 
Portão Ocoí, inclui as ruas Rio 
Branco e Tiradentes no loteamento 
Schneiders, próximo ao lago muni-

cipal, execução que ocorreu ainda 
em 2020 no centro da cidade.

Perfuração de 02 poços artesianos 
visa atender 48 famílias

Assessoria de Imprensa de Missal

Assessoria de Imprensa de Missal

Assessoria de Imprensa de Missal
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Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Missal está atuando forte 
no desenvolvimento do Agro

Com a base econômica essen-
cialmente agrícola, o município de 
Missal está atuando para desenvol-
ver ainda mais o setor. Destaque 
às obras de terraplanagem para 
construção na Suinocultura (Chi-
queirão), tanto de Crechários como 
de Terminação, atraindo investidores 
de outros Municípios.

Estes instalam seus empreendi-
mentos rurais em Missal devido aos 
benefícios oferecidos, como 100% de 

horas máquinas para terraplanagem, 
lagoa de dejetos, acessos e pátios 
com cascalhamentos, valas para 
encanamentos, bem como, subsídios 
de areia e pedrisco para construção 
dos novos barracões.

Investimentos
É o caso do empresário Flávio de 

Medianeira que está instalando dois 
crechários com capacidade para 4 
mil leitões cada. A empreendimento 
fica na comunidade de Linha Glória, 
gerando empregos diretos na mão de 
obra de construção e também de uma 
família que irá administrar as granjas 
com moradia no local. 

Outra situação é do Sr. Jucemar 

de Medianeira que está instalando 
três barracões em Linha Sanga Seca 
com capacidade de terminar 2.400 
suínos para abate. São investimentos 
que trazem renda aos produtores 
e também retorno ao município de 
Missal.
Setor Imobiliário também ganha 

Vale salientar ainda que há o 
incremento com as compras de 
imóveis rurais destinadas a produção 
agropecuária, bem como, a própria 
produção do setor que juntos trazem 
significativas receitas para o Muni-
cípio, e posteriormente podem ser 
aplicados os recursos em diversas 
áreas em favor dos Munícipes.

2º maior produtor de suínos 
do Estado

Devido ao elevado crescimento 
da Suinocultura, o município de 
Missal se tornou o segundo maior 
produtor de Suínos do estado do 
Paraná com aproximadamente 472 
mil animais engordados para abate 
somente em 2020. 

Outros serviços
Paralelo a isso, os pequenos 

serviços nas propriedades rurais 
também são realizados, visando 
auxiliar todos os setores da agri-
cultura. Houveram serviços de 
reformas e construções de curvas 
de nível (Basão), preenchimentos, 

limpezas, silos para silagem, limpeza 
de bebedouros, valas para irrigação 
entre vários outros, dentro de uma 
programação de agendamento, 
tanto pela Secretaria de agricultura 
e Meio Ambiente, quanto nas Sub 
Prefeituras dos Distritos de Dom 
Armando e Portão Ocoí.

Todo o setor agrícola é importante 
para o desenvolvimento do Municí-
pio, onde o objetivo da Secretaria é 
proporcionar serviços de qualidade 
ao homem do campo, para que o 
produtor rural possa se desenvol-
ver cada vez mais, garantindo o 
sustento e a qualidade de vida de 
suas famílias.

As obras no Loteamento Espe-
rança continuam e o espaço começa 
a ganhar forma. Neste primeiro 
momento são 36 casas populares. 
A execução fica por conta da Itagiba 
com sede em Palmas-PR.

Após o término das casas, 
serão feitas as ruas e a estrutura 
necessária para moradia. Há famílias 
que aguardam ansiosamente para 
poder concretizar o sonho de ter a 
casa própria.

O município de Missal adquiriu 
o terreno e está oferecendo toda a 
estrutura necessária para a cons-
trução. Cabe aos futuros mutuários 
arcar com as despesas da constru-
ção, 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, outras etapas garantirão o 
complemento do Loteamento, com 
devido sorteio para adesão dos 

contemplados, como ocorreu nesta 
primeira etapa. 
Caixa finaliza assinatura de con-
tratos com as 36 famílias contem-
pladas por sorteio ao Loteamento 
Esperança 

A Caixa Econômica Federal 

finalizou a assinatura dos contratos 
com os futuros mutuários do Lotea-
mento Esperança em Missal. São 36 
famílias que foram contempladas por 
sorteio realizado na Câmara de Vere-
adores no final do mês de janeiro. A 
assinatura dos contratos iniciou na 

metade de março e os critérios foram 
verificados pela própria Caixa.

A execução das obras já está 
ocorrendo pela empresa Itagiba com 
sede em Palmas-PR. Estas 36 famí-
lias aguardam ansiosamente para 
poder concretizar o sonho da casa 
própria. O terreno foi adquirido pelo 
município de Missal, que também 
oferta a estrutura necessária para a 
construção. O prazo para a execução 
é de 180 dias.

Os valores de construção ficam 
a cargo dos mutuários via financia-
mento, porém, sem os custos que 
seriam do lote. O financiamento 
ocorre nos mesmos moldes do Pro-
grama Casa Verde Amarela (Antigo 
Minha Casa, Minha Vida), realizado 
pela Caixa Econômica Federal.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Loteamento Esperança começa a ganhar forma

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Município de Itaipulândia 
pagará 6ª e última parcela do 
Auxílio Emergencial Municipal

Através do Programa Supera 
Itaipulândia, criado através de lei 
municipal e aprovado pela Câmara 
de Vereadores, o município de Itaipu-
lândia repassou aos beneficiários em 
torno de 12,5 milhões de reais com a 
primeira etapa do referido auxílio em 
2020 e novamente em 2021.

De acordo com teor da Lei apro-
vada pelo Legislativo, nesta segunda 
etapa do Programa, foram mais 06 
(seis) parcelas e a última deverá ser 
paga no dia 07 de junho.

A Secretária de Assistência 
Social Jaqueline Eduarda Tozo 
Royer destacou o empenho da 
administração no tocante ao Auxílio e 
enalteceu a atitude em ajudar quem 
mais precisa. Segundo a Secretária 
“sabemos das dificuldades impostas 
pela pandemia do novo coronavírus 
e esse Auxílio foi providencial para 

as famílias que assim tiveram essa 
ajuda e puderam ter uma melhor 
qualidade de vida nesse período.”

“Nossa gestão está voltada em 
fazer o melhor por nossa gente” 
disse a prefeita Cleide Prates. A 
gestora ainda destacou que “esse 
Programa foi elaborado com o intuito 
de darmos às pessoas e famílias a 
oportunidade de terem esses recur-
sos disponíveis uma vez que com o 
advento da pandemia as dificuldades 
surgiram.” Cleide também agradeceu 
ao Poder Legislativo que, quando 
solicitado, foi parceiro em aprovar, 
nas duas ocasiões, esses recursos 

que foram disponibilizados aos 
nossos munícipes.

EMPREGOS E CURSOS PROFIS-
SIONALIZANTES

Conforme destacaram, tanto a 
Secretária quanto a Prefeita, o obje-
tivo a partir de agora é fazer com que 
muitas dessas pessoas consigam 
emprego e através da Secretaria 
de Assistência Social promover a 
inclusão social com a realização 
de cursos profissionalizantes facili-
tando a inserção dos munícipes no 
mercado de trabalho.

O programa Fortalece Itaipu-
lândia avança pelo terceiro ano de 
execução com taxa zero de inadim-
plentes. O projeto implantado em 
2019 com a finalidade de garantia 
para empréstimos realizados por 
empresas estabelecidas no muni-
cípio, já beneficiou 122 pessoas 
jurídicas, totalizando mais de R$2,6 
milhões de reais.

Mantido pelo Poder Público 
Municipal em parceria com a ACIAI 
e GARANTIOESTE, o Fortalece 

Itaipulândia tem possibilitado aos 
empresários uma injeção de capital 
de até R$ 40 mil reais por empresa. 
Nestes 15 meses de pandemia, 
o empréstimo com 90% dos juros 
subsidiados pelos cofres públicos 
se tornou essencial para auxiliar 
as empresas a se manterem em 
crescimento.

Valdecir Bittencourt, secretário 
de Indústria e Comércio, aponta: 
“A gestão Cleide e Lindolfo vem 
buscando soluções práticas e, 
verdadeiramente, se preocupam 
com as dificuldades que os nossos 

empresários estão enfrentando. Uma 
forma de apresentar respostas para 
ajuda-los é a execução do programa, 
que já é referência no Estado do 
Paraná” – comenta.

Para fazer parte do Programa, 
é necessário procurar a ACIAI e 
fazer a inscrição, entrando em lista 
de espera. Em seguida, é contatada 
para apresentar a documentação 
para avaliação de risco pela garan-
tidora de crédito. O telefone é (45) 
3559-1431.

Fortalece Itaipulândia avança com taxa 
zero de inadimplência

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Reforma do Auditório da 
Escola Dona Leopoldina 
terá sequência

Após vários meses com as obras 
de reformas e melhorias paradas em 
função de que a empresa executora 
abandonou a referida obra, o Execu-
tivo encaminhou projeto à Câmara 
de Vereadores solicitando dotação 
orçamentária de R$ 136.253,00 
(cento e trinta e seis mil e duzentos 
e cinquenta e três reais) destinado 
a finalização da citada reforma no 
auditório do Caramuru.

Na noite de segunda-feira, 24, o 
legislativo realizou mais uma sessão 
ordinária e aprovou em segunda 
votação o Projeto de Lei nº 25/2021 
que destina os recursos para a con-

clusão das obras.
Conforme disse a prefeita Cleide 

Prates “infelizmente tivemos esse 
atraso nas reformas do Auditório 
da Escola Dona Leopoldina, mas 
com o empenho de nossa equipe a 
solução foi buscada e daremos sequ-
ência aos trabalhos das reformas e 
melhorias”. Cleide ainda destacou 
a importância de ter um local apro-
priado, como é o Auditório, para a 
realização de reuniões, palestras e 
encontros da comunidade.” E con-
cluiu dizendo que “nos próximos dias 
estaremos encaminhando a licitação 
para a conclusão da obra”.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Sargento Donizetti de Missal faz alerta aos pais sobre a 
importância dos cuidados com a exposição dos filhos na internet

Continuando a série de entre-
vistas sobre o mês de combate 
ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes, o Coman-
dante da Polícia Militar de Missal, 
Sargento Marcos Donizetti, esteve 
na rádio local (Nativa FM) e fez um 
alerta importante aos pais sobre a 
exposição dos filhos na internet.

Segundo o Sargento, pesquisas 
apontam que mais de 54% dos 
adolescentes se abrem mais facil-
mente na internet. “Expõe sua vida, 
mandam fotografias, acreditando 
que estejam falando com alguma 
pessoa de confiança, no entanto, 
pode ser um abusador, que vai usar 
essas fotos para chantagear ou 
passar pra frente, o mundo é todo 

conectado”, alerta.
De acordo com o comandante os 

pais não se atêm a estes detalhes e 
ficam colocando fotos de crianças, 
bebês nas redes sociais. “É tudo 
o que os abusadores buscam na 
rede”, justificou. Donizetti afirmou 
que muitos dos casos de abusos 
tem ocorrido através da rede social 
e que os pais não estão se aten-
tando que os filhos ficam por horas 
conversando, e, por muitas vezes, 
se expondo de forma desnecessária.
Situações assustadoras

Sargento Donizetti apontou para 
uma situação que beira a assusta-
dor. “Já tivemos casos em que bebês 
foram abusados, não tem idade para 
ocorrer este abuso”, observa. “Além 
do tratamento que precisa ter, é uma 
pessoa fora do seu juízo normal, não 

podemos aceitar uma pessoa normal 
agindo desta forma”, opina o militar.
Falta de Estrutura Familiar

Os casos tem ocorrido de forma 
velada, muitas vezes nem chegam 
ao conhecimento da Polícia Militar. 
Segundo o comandante há maior 
incidência de abusos em famílias 
desestruturadas, mas que também 
ocorrem casos em famílias com 
poder aquisitivo maior. A desestru-
tura familiar é um fator que pode 
ocorrer, mas as situações de abuso 
independem de classe econômica, 
os cuidados devem ser mantidos 
em todos os locais.

Há situações, por exemplo, que 
as crianças logo contam o ocorrido, 
no entanto, há outras crianças que 
demoram mais para relatar alguma 
situação, pois, são ameaçadas, ou 

mesmo nem identificam que foram 
vítimas de alguma tipo de abuso. “É 
aí que entra o papel fundamental do 
professor, da mãe, da vó, tia, em 
estar conversando sobre a situação”, 

sugere Donizetti. “A criança vai 
apresentar algum sintoma, então 
é importante a família ficar alerta”, 
completa.

Polícia Militar de Itaipulândia presenteia 
fã mirim com farda

Na tarde de sábado (15), a Polí-
cia Militar de Itaipulândia realizou a 
entrega de uma fardinha ao fã mirim 
Davi Luiz Parizotto, no dia em que 
ele festejava 6 anos, completos no 
dia 12/05.

A família de Davi Luiz entrou em 
contato com a Polícia Militar, infor-
mando da admiração que o pequeno 
tem pelo trabalho da PM e o sonho 
de se tornar Policial Militar.

Ainda, o próprio Davi Luiz con-
vidou a Polícia Militar para ir a sua 
festinha, no último sábado. Foi um 
dia especial não só para o garotinho 
bem como para os policiais que 
participaram do momento.

A Polícia Militar ressalta a 
importância dessa integração com 
a comunidade e a satisfação em 
participar de momentos tão especiais.

Fonte: www.costaoestenews.com
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Audiência Pública apresentou números das receitas 
e despesas do 1º quadrimestre em Itaipulândia

Na manhã da terça-feira, 25, 
foi realizada, nas dependências no 
Plenário da Câmara de Vereadores 
de Itaipulândia a Audiência Pública 
das Metas Fiscais referente ao 1º 
quadrimestre de 2021.

A Audiência é imposta pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal Lei 
101/2000, sendo elaborada pela 
equipe técnica do Poder Executivo 
e tem o propósito de demonstrar à 
população, bem como à Comissão 
de Finanças e Orçamentos da 
Câmara Municipal quais foram 
os principais índices obtidos no 
período e também valores nominais 
previstos e realizados na execução 

Financeira/Orçamentária.
Foram apresentados dados 

referentes à Receita e Despesa 
do Executivo, onde constam dados 
positivos com um aumento de16% 
maior na Receita do que a prevista 
e Despesa Total Realizada no perí-
odo foi 37% menor que a prevista.

Outra informação importante 
apresentada refere-se ao índice 
de gastos de pessoal que ficou 
aquém do limite em 27,13%. Já 
com relação aos investimentos 
mínimos constitucionais com saúde 
e educação foram satisfatórios 
com 64 e 48% respectivamente 
em relação aos impostos.

Na avaliação da equipe téc-
nica responsável pela Audiência 
Pública, o encontro foi satisfatório 

com a interação dos membros 
da Comissão e participantes em 
gerais. Vários esclarecimentos 

foram dados à cerca das pecu-
liaridades do município como a 
influência da receita de Royalties 

do cômputo de alguns índices, 
comparativos e análise de casos.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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LAR CREDI: 
Cooperativa de crédito inicia as atividades

Em cerimônia simples e com 
público reduzido, respeitando todos 
os cuidados para preservar a saúde 
das pessoas, a Lar Cooperativa 
de Crédito – LAR CREDI iniciou 
de maneira oficial suas atividades 
na tarde de 17 de maio no posto 
de atendimento de Medianeira. 
“Queremos atuar de forma simples 
e com baixo custo”, declarou o 
diretor-presidente Irineo da Costa 
Rodrigues ao reforçar o objetivo 
da Lar Credi.

O ato simbólico incluiu a assina-
tura da ficha cadastral dos primeiros 
sócios, diretores e superintenden-
tes da Lar Cooperativa, precedidos 
de uma reflexão e benção das 
instalações pelo pároco Dionísio 
Hulse.

O posto de atendimento da 
Lar Credi em Medianeira está 
localizado em anexo a Unidade 
de Atendimento aos Associados, 
que fica ao lado do supermercado, 
no centro da cidade. “Iniciamos 
de maneira gradativa, fazendo o 
cadastro dos sócios. Os próximos 

locais que iniciarão o atendimento 
ao público serão Missal e São 
Miguel do Iguaçu”, relatou o gerente 
geral da Lar Credi, Marino Niehues, 
ao explicar que a Cooperativa tem 
como foco atender os associados 
e funcionários da Lar Cooperativa.

A premiação é referente aos 
resultados apresentados na pes-
quisa aplicada pelo GPTW em 2020, 
e para eleger as empresas com 
melhores práticas, são examinados 
os números sobre o clima organiza-
cional e respostas de colaboradores 
a respeito das ações praticadas em 
prol das pessoas e minimização de 
riscos laborais.

“Essa certificação reconhece o 
esforço e o investimento que a Lar 
tem feito em relação às práticas de 
segurança, principalmente em trei-
namentos, ajustes em equipamentos 
e processos, além do fornecimento 
de EPIs que preservam a vida e a 
saúde do seu quadro de funcioná-

rios”, destaca o superintendente 
Administrativo Financeiro da Lar, 
Clédio Roberto Marschall.

O GPTW é uma autoridade global 
no mundo do trabalho, certificadora 
de empresas e consultora para 
transformar a organizações em Great 
Places to Work (lugares ótimos para 
se trabalhar). Ajuda empresas a apro-
veitar o melhor das pessoas e atingir 
resultados excepcionais e, acima 
de tudo, sustentáveis. Certificam e 
reconhecem os melhores ambientes 
de trabalho em mais de 50 países ao 
redor do mundo.

A Lar Cooperativa foi certificada 
pela 2ª edição do Troféu Sesi na cate-
goria empresas de grande porte. No 
dia 14 de maio, o diretor 2º vice-pre-

sidente da Lar, Urbano Inacio Frey, 
o superintendente Administrativo 
Financeiro da Lar, Clédio Roberto 
Marschall e a gerente de Gestão de 
Pessoas Fabiane Poletto Bersch, 
receberam na sede administrativa 
o Gerente Executivo Comercial do 
SESI de Foz do Iguaçu, Alessandro 
Costa Coelho, que realizou a entrega 
da placa de reconhecimento.

“A Lar tem uma preocupa-
ção enorme com o bem-estar e 
segurança dos funcionários. Este 
reconhecimento recebido do Sesi 
e GPTW nos deixa orgulhosos pelo 
trabalho que está sendo desenvol-
vido e nos motiva a dar continuidade 
nas ações de prevenção e cuidado 
de nossas pessoas. A segurança e 

bem-estar dos funcionários fazem 
parte dos valores da Lar”, afirma 

a gerente de Gestão de Pessoas, 
Fabiane Poletto Bersch.

Lar Cooperativa conquista Troféu Sesi em reconhecimento por excelente 
desempenho na gestão da segurança, saúde e bem-estar
Assessoria - Lar

Assessoria - Lar
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Há 42 dias no cargo, o diretor-
-geral brasileiro da Itaipu, general 
João Francisco Ferreira, participou 
de um bate-papo com os emprega-
dos da usina, para falar sobre os 
principais pontos que vão nortear 
sua gestão. No encontro, na manhã 
da quarta-feira (19), em Foz do 
Iguaçu (PR), Ferreira reforçou 
o compromisso com as obras e 
projetos desenvolvidos atualmente 
e também reafirmou a prioridade 
de estudos para reduzir a tarifa de 
eletricidade de Itaipu já em 2022.

 
O atual diretor-geral brasileiro 

assumiu o cargo no momento em 
que estão sendo preparados os 
documentos técnicos para embasar 
a renegociação do Anexo C do 
Tratado de Itaipu. Esse documento 
define as bases financeiras da 
usina e de prestação dos serviços 
de eletricidade e, pelo próprio Tra-
tado, poderá ser alterado em 2023, 
de acordo com o que resultar das 
negociações entre o governo bra-
sileiro, via ministérios de Relações 
Exteriores e de Minas e Energia, e 
o governo paraguaio.

 
Ferreira elogiou a excelência 

das informações técnicas repassa-
das pela Itaipu aos ministérios, que 
incluem a elaboração de possíveis 
cenários para o pós-2023. "Há um 
cenário mais simples, em que nada 
mudaria, ou um mais complexo, 
em que Itaipu se tornaria uma 
empresa comercial, vendendo sua 
energia diretamente ao mercado", 
explicou o general. Mas, para ele, 
o resultado da negociação deverá 
ser um meio termo entre esses dois 
polos. "Mas, qualquer que seja o 
cenário, deveremos nos preparar, 
aperfeiçoando nossos processos, 
nossa gestão e a capacitação de 
nosso time", afirmou, referindo-se 
aos empregados da usina.

 
Já em 2022, de acordo com o 

diretor-geral brasileiro, o avanço 
do pagamento da dívida contraída 
para construir a usina possibilitará 
a redução do Custo Unitário dos 
Serviços de Eletricidade (Cuse) 
da Itaipu. Os encargos financeiros 
e a amortização dos empréstimos 
recebidos, que deverão estar prati-
camente quitados no ano seguinte, 
cairão consideravelmente. Nesse 
sentido, Ferreira destacou a adoção 
do orçamento de base zero, já em 
preparação neste ano de 2021.

 Essa redução do Cuse vai per-
mitir que a usina entre numa nova 
fase, "o que vai começar a bene-
ficiar os consumidores brasileiros 
e paraguaios a partir do próximo 
ano”, disse. Mas a perspectiva de 
redução da tarifa não deverá com-
prometer o financiamento de obras 
e de outros projetos estratégicos 
para a região de fronteira, destacou, 
afirmando que a Itaipu continuará 
tendo grande peso na qualidade de 
vida das comunidades na área de 
influência da usina.

    
Em sua explanação e nos 

debates que se seguiram, o gene-
ral Ferreira elencou as principais 
diretrizes de sua gestão, que têm 
como prioridades, além do apoio 
à renegociação do Anexo C, a 
atualização tecnológica da usina, 
que está em curso; garantir a sus-
tentabilidade das fundações Fibra, 
Itaiguapy e Parque Tecnológico 
Itaipu (PTI); e a continuidade dos 
projetos ambientais, sociais e de 
infraestrutura, em sintonia com 
os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 
da ONU.

 
Segundo ele, a atualização 

tecnológica da hidrelétrica "é um 
projeto complexo, mas absoluta-
mente necessário para a usina, que 
é onde está a alma do negócio da 
Itaipu”, afirmou.

 
“Os objetivos estratégicos serão 

mantidos e as diretrizes podem 
sofrer alterações se a situação 
exigir, mas sempre de acordo com 
os princípios da administração 
pública que constam no artigo 37 da 
Constituição de 1988 e que podem 
ser resumidos na sigla Limpe: legali-
dade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência”, resumiu. 

 
O encontro contou com a partici-

pação de todos os diretores brasilei-
ros da Itaipu: Celso Torino (técnico 
executivo), Mariana Favoreto Thiele 
(jurídica), almirante Paulo Roberto 
(administrativo), almirante Risden 
(financeiro executivo) e general 
Carbonell (de Coordenação). 
Também participaram a diretora 
superintendente da Fundação 
Fibra, Andrea Medeiros, e o diretor 
superintendente do PTI, general 
Garrido, além de superintendentes, 
gerentes e empregados de diversas 
áreas da empresa.

  
O evento também foi transmi-

tido para todos os empregados da 
Itaipu, via rede interna. 

Diretor-geral brasileiro de Itaipu reafirma a 
possibilidade de reduzir a tarifa já em 2022

General Ferreira fala aos empregados da Itaipu. Foto: Rubens Fraulini/IB.

Assessoria de Imprensa  - ITAIPU

Solar Oeste realiza Feirão da Energia Solar em Itaipulândia 
Durante  os dias 13 e 14 de 

maio, quem passou pela Praça 
Central de Itaipulândia, teve a 
oportunidade de conhecer melhor 
como funciona um sistema de 
energia solar. A empresa montou 
um Feirão de Energia Solar, e 
mostrou na prática como funciona 
um sistema completo de energia 
fotovoltaica.

O Engenheiro Dr. Guilherme 
Moreira Placco, gerente da Solar 
Oeste Engenharia de Medianeira, 
explicou que no feirão foi montada 
uma estrutura igual como é feito 
nos telhados, para que as pessoas 
pudessem visualizar como todo o 
sistema funciona. “Nós podemos 
mostrar aqui toda a parte técnica 
através de um equipamento 
demonstrativo. Mostramos como 
é feita a montagem das placas e 
também do inversor, que vai dentro 

de casa. A população aderiu bem 
ao nosso projeto e podemos tirar 
muitas dúvidas, além de mostrar 
todos os procedimentos desde a 
instalação e até como de fato é 
feita geração de energia”.

O feirão serviu também para 
mostrar todas as vantagens que 
a energia solar pode proporcionar 
ao cliente. “Nós analisamos cada 
caso e mostramos quanto de valor 
real o cliente pode economizar com 
a energia solar. O nosso sistema 
entrega um retorno imediato após a 
instalação, e o cliente pode usufruir 
do seu sistema e da economia 
já no primeiro mês. Outro fator 
importante é a parceria que a Solar 
Oeste tem com grandes instituições 
financeiras, como o Sicredi que nos 
acompanhou, nas quais o valor da 
prestação do financiamento para a 
instalação é menor que o valor que 

o cliente paga na fatura de energia 
e, além disso, há algumas opções 
que ainda oferecem carência nos 
seis primeiros meses, gerando 
ainda mais conforto e economia ao 
cliente”, explicou o Dr. Guilherme.

Quem passou por lá, pode 
conferir uma promoção com um 
desconto muito especial para a 
instalação da energia solar. A 
empresa ja tem uma nova data 
para um novo evento a ser rea-
lizado, nos dias 20 e 21 de Maio 
na cidade de Missal em frente ao 
Danke Veículos, e convida a toda 
a região a participar do evento e 
conhecer um pouco mais sobre os 
benefícios e atrativos da energia 
fotovoltaica, “Esse contato com 
o público e a chance de mostrar 
passo a passo como funciona um 
sistema de energia solar foi tão 
gratificante que, a partir de agora, 

vamos intensificar estas ações e 
ao menos uma vez por mês montar 
essa estrutura para aproximar o 
cliente desta modalidade de eco-
nomia que está ficando cada vez 
mais perto de se tornar realidade 
para todos” concluiu o gerente.

Para quem quiser também 
conhecer mais sobre a Solar 

Oeste Engenharia, pode visitar 
a loja de Itaipulândia, que fica na 
Av. Tiradentes, 2509 – Sala 02 no 
centro, ou ainda solicitar uma visita 
de um representante pelo telefone 
3192-0032 ou pelo Whatsapp 9 
8814-6685, ou ainda procurar uma 
das unidades da empresa, mais 
próxima.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ALBERTO INÁCIO WIEGERT torna público que recebeu ao IAT, 
a Licença Ambiental Simplificada para Atividade de SUINOCUL-
TURA (TERMINAÇÃO) implantada no Lote Rural Nº 342, Linha 
São Pedro, Município de Missal/PR, com validade até 30/08/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

 ALBERTO INÁCIO WIEGERT torna público que irá requerer 
ao IAT, a Renovação de Licença Ambiental Simplificada para Ati-
vidade de SUINOCULTURA (TERMINAÇÃO), instalada no Lote 
Rural Nº 342, Linha São Pedro, Município de Missal/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

JANDIR JOSÉ TROCHA torna público que recebeu ao IAT, a Li-
cença Ambiental Simplificada para Atividade de SUINOCULTURA 
(TERMINAÇÃO) implantada no Lote Rural Nº 169-A e Lote Rural 
Nº 167-A1-A, Linha Santa Inês, Município de Itaipulândia/PR, com 
validade até 30/08/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL

SIMPLIFICADA JANDIR JOSÉ TROCHA torna público que irá 
requerer ao IAT, a Renovação de Licença Ambiental Simplificada 
para Atividade de SUINOCULTURA (TERMINAÇÃO), instalada 
no Lote Rural Nº 169-A e Lote Rural Nº 167-A1-A,
Linha Santa Inês, Município de Itaipulândia/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
 DE INSTALAÇÃO

DARCI FRITSCH E SIDNEY ANDRÉ FRITSCH torna público 
que recebeu do IAT, a Licença de instalação para Atividade de SU-
INOCULTURA (TERMINAÇÃO), a ser instalada na Parte do Lote 
Rural Nº 189, Gleba Nº 14, Linha Guaraci, ItaipulândiaPR, com va-
lidade até 26/10/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
 DE OPERAÇÃO

DARCI FRITSCH E SIDNEY ANDRÉ FRITSCH torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para Atividade de 
SUINOCULTURA (TERMINAÇÃO), a ser instalada na Parte do 
Lote Rural Nº 189, Gleba Nº 14, Linha Guaraci, Itaipulândia-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

URSULA ELVINA BAZEI torna público que recebeu do IAT, a 
Licença de instalação para Atividade de SUINOCULTURA (TER-
MINAÇÃO), a ser instalada na Parte do Lote Rural Nº 45-B, Gleba 
Nº 11, Linha Caramuru, Itaipulândia- PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
 DE OPERAÇÃO

URSULA ELVINA BAZEI torna público que irá requerer ao IAT, 
a Licença de Operação para Atividade de SUINOCULTURA (TER-
MINAÇÃO), a ser instalada na Parte do Lote Rural Nº 45-B, Gleba 
Nº 11, Linha Caramuru, Itaipulândia-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

IZIDORO MELEK torna público que recebeu ao IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para Atividade de SUINOCULTURA 
(TERMINAÇÃO), implantada no Lote Rural Nº 478, Gleba Nº 14, 
Linha Caramuru, Município de Itaipulândia/PR, com validade até 
31/10/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

IZIDORO MELEK torna público que irá requerer ao IAT, a Re-
novação de Licença Ambiental Simplificada para Atividade de SU-
INOCULTURA (TERMINAÇÃO), instalada no Lote Rural Nº 478, 
Gleba Nº 14, Linha Caramuru, Município de Itaipulândia/PR.

PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS

CAÇA PALAVRAS 
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SMI entrega 45 matrículas do Reurb 
para moradores do INCRA

Prefeito Motta de São Miguel do Iguaçu
verifica condições da UBS de Aurora do Iguaçu 

O prefeito de São Miguel do 
Iguaçu, Motta, visitou na  sex-
ta-feira, 21, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do distrito de 
Aurora do Iguaçu para verificar as 
condições do local, que passará 
por melhorias. Acompanharam o 
chefe do Executivo Municipal, o 
secretário de Planejamento Gunnar 
Henrique Guedes, e o diretor de 
Planejamento, Vilmar Joel Soares.

Através de emendas parla-
mentares de 5 vereadores, foram 
destinados R$150 mil reais para 
obras na UBS. Porém, o local tem 
problemas documentais e de estru-
tura e precisa de aproximadamente 
R$ 500mil para atender toda a 
necessidade, ou seja, precisa de 
R$ 350 mil a mais de recursos do 
Governo Municipal para realizar 
todo o trabalho. 

Atualmente, o prédio da UBS 
está fora dos padrões, e por 

isso, não é possível conseguir as 
aprovações técnicas para a docu-
mentação, sendo necessária uma 
reestruturação para buscar a apro-
vação no Corpo de Bombeiros e na 
9ª Regional de Saúde, para depois 
serem executadas as melhorias.

Na visita, o prefeito Motta, 
esteve verificando a estrutura da 
UBS para analisar a necessidade do 
investimento, além de acompanhar 
os atendimentos aos munícipes.

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu, através da secretaria 
municipal de Assuntos Comunitários, 
realizou ao longo da terça-feira, 25, a 
entrega de 45 matrículas para famílias 
da comunidade do INCRA, localizada 
na região do distrito de Santa Rosa do 
Ocoí, no interior do município.

O repasse das escrituras foi 
dividido em duas etapas, sendo 
que metade foi entregue no período 
da manhã e outra metade à tarde, 
seguindo as medidas sanitárias 
preventivas.

A entrega das matrículas faz parte 
da Reurb (Regularização Fundiária 

Urbana), que formaliza a propriedade 
dos moradores da localidade, que 
passam a ter os imóveis registrados 
em seu nome, e é prevista na Lei 
Federal 13.465/17.

Com a regularização o município 
pode começar a cobrar impostos e 
ao mesmo tempo assume o compro-
misso, como contrapartida, de realizar 
obras de infraestrutura na localidade, 
como melhorar a iluminação pública, 
implantar sistema de coleta de lixo, tra-
tamento e distribuição de água potável, 
demarcação do parque público e de 
árvores nativas que não podem ser 
derrubadas, além de pavimentação 
poliédrica.

Governo de São Miguel do Iguaçu
e Uniguaçu alinham parceria

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu e a faculdade 
Uniguaçu estão alinhando uma par-
ceria que visa o desenvolvimento do 
município e um maior conhecimento 
aos acadêmicos através de pesquisa 
extensiva, por meio de levanta-
mentos de dados para projetos de 
interesse público.

Com a parceria, os acadêmicos 
da Uniguaçu irão realizar trabalhos 
científicos em espaços públicos, 

colocando em prática o estudo teórico 
aprendido em sala de aula. E esses 
trabalhos poderão ser utilizados pelo 
Governo Municipal em projetos de 
obras importantes para município, 
que necessitam de levantamentos 
técnicos específicos.

Na sexta-feira, 21, os secretários 
municipais de Planejamento, Gunnar 
Henrique Guedes; e de Obras e 
Viação, Rodrigo Frigo; estiveram 
reunidos com representantes da 
Uniguaçu para alinhar os detalhes, 
sendo eles os coordenadores de 

curso, de Engenharia Civil, Silvia 
Sonia da Silva; Agronomia, Daniele 
Cadorin; e de Extensão, Fabio 
Corbari.

Entre os trabalhos científicos que 
poderão ser desenvolvidos pelos 
acadêmicos estão: estudo do tráfego 
urbano, levantamento de sanea-
mento básico, estudos hidrológicos, 
levantamentos topográficos, entre 
outros, que poderão complementar 
os dados científicos já obtidos pela 
Administração Municipal.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Câmara de Vereadores aprova Requerimento de 
apoio aos profi ssionais da saúde; Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

Na sessão realizada na noite 
de segunda-feira, 17, a Câmara de 
Vereadores de Itaipulândia votou o 
Requerimento 02/2021 de autoria 
dos vereadores André Luís da Silva 
Royer, Deoclécio Vanderlei Groth e 

Fernando Antunes.
A matéria votada e aprovada 

será encaminhada ao Presidente do 
Senado Federal Rodrigo Pacheco e 
tem o objetivo de solicitar a inclusão 
do PL nº 2564/2020 de autoria do 
senador Fabiano Contarato, que 
busca alterar a Lei nº 7.498/1986 

para instituir o piso salarial nacional 
do Enfermeiro, do Técnico de Enfer-
magem, do Auxiliar de Enfermagem 
e da Parteira.

O requerimento foi aprovado por 
unanimidade e o plenário da Câmara 
contou grande número de profi ssio-
nais ligados às áreas citadas.

Conforme disseram os vereado-
res “é papel do legislador apoiar as 
classes, principalmente nesse caso 
em que os profi ssionais sequer têm 
um piso salarial.” Os edis foram 
unânimes em destacar a importância 
do trabalho desses profi ssionais na 
sociedade e enalteceram a dedica-

ção de todos no desempenho de 
suas funções.

Agora a Câmara encaminhará 
o Requerimento ao Presidente do 
Senado Federal, senador Rodrigo 
Pacheco.

Fonte: www.cidadesdoeste.com.br
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Presidente do Banco do Brasil visita Frimesa
A Frimesa e suas cooperati-

vas filiadas – C.Vale, Copagril, 
Copacol, Primato e Lar – recep-
cionou na terça-feira (18), o novo 
presidente-executivo do Banco do 
Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro 
e sua equipe Francisco Augusto 
Lassalvia, Diretor Corporate e 
Investment Banking, Jayme Pinto 
Junior, Diretor de Comércio Exte-
rior, Wilson Pereira Cardoso Junior, 
Superintendente Corporate Centro 
Sul, Jefferson Marcos Vendrame, 
Gerente Geral, Claudemiro Fomes 
da Silva Junior, Assessor Especial.

O encontro está no plano da 
nova gestão do BB de priorizar por 

reuniões itinerantes envolvendo 
setores importantes da economia 
brasileira para ouvi-los, entre elas, 
o agronegócio. A proposta é discutir 
ideias e alternativas de buscar 
melhoria da eficiência da instituição 

e desinvestimentos em ativos não 
essenciais.

Na oportunidade, a Frimesa 
apresentou seu plano de expansão 
através das obras do frigorífico 
de Assis Chateaubriand e todo 

o Conselho Administrativo fez 
apontamentos das necessidades 
e realidade existente em suas 
cooperativas.

De acordo com o presidente, 
Fausto Ribeiro, o principal objetivo 

dos encontros e levar conhecimento 
da realidade e necessidades das 
cooperativas ao presidente, Jair 
Bolsonaro, além de firmar as 
parcerias já existentes. “Sabemos 
como é pujante o cooperativismo no 
Paraná. São exemplos de gestão 
que o Brasil todo precisa conhecer. 
O BB é parceiro e se propõe a 
ajudar nesse desenvolvimento do 
agronegócio”, afirma.

O diretor-presidente da Fri-
mesa, enalteceu que é a primeira 
vez que um presidente do BB vem 
conhecer o sistema cooperativista 
na região Oeste e, reforça que o 
agronegócio, principalmente as 
cooperativas, têm assegurado 
renda, emprego em todas as 
cidades onde estão inseridas e, 
principalmente, mudado a vida da 
agricultura familiar. “As cooperati-
vas têm sido a salvação da econo-
mia do Paraná, tanto nos momentos 
bons como ruins. Precisamos 
das parcerias como do Banco do 
Brasil que priorizam por políticas 
que atendam às necessidades de 
todos os envolvidos nessa cadeia 
produtiva”, finaliza.

Encontro envolveu todas as cooperativas para discutir ideias e melhorias na eficiência da instituição para o agronegócio.

Assessoria - Frimesa
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Secretaria de Assistência Social de Entre Rios 
do Oeste promove Campanha de 18 de maio

18 de maio é o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, 
e a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social de Entre Rios do Oeste 
está promovendo Campanha de 
prevenção, com objetivo de alertar, 
sensibilizar e mobilizar a sociedade 
entrerriense para o compromisso 
de proteger nossas crianças e 
adolescentes da violência sexual.

Ilustrando a Campanha, foi 
montada a exposição de uma 
criança que está presa devido à 
violência que sofre, com o banner 
“Quem não denuncia também 
violenta!”. A exposição está dispo-
nível no CRAS, CREAS, Conselho 
Tutelar, Centro de Convivência da 
Criança e Adolescente e Prefeitura 
Municipal, até o fim do mês de maio, 
além da flor símbolo da Campanha, 
que foi colocada em locais estra-
tégicos de Entre Rios do Oeste. 
Também, será feita circulação de 
material educativo/orientativo de 
forma on-line.

A Secretária de Assistência 
Social do município, Laiara Wes-

chenfelder, sinaliza que a família, 
a sociedade e o poder público, 
devem estar sempre envolvidos 
na discussão e nas atividades 
propostas em relação à prevenção 
ao abuso e exploração sexual, pois 

proteger crianças e adolescentes é 
um dever de todos. 

Havendo alguma suspeita é 
possível fazer a denúncia por meio 
do canal Disque 100. A ligação é 
gratuita, funciona todos os dias 

da semana, por 24h, inclusive 
sábados, domingos e feriados. A 
denúncia pode ser feita também no 
Conselho Tutelar, pelo telefone (45) 
3257-1363 ou (45) 99145-1188, na 
Polícia Militar, pelo número 190, 

ou Polícia Rodoviária Federal, 
pelo 191. O sigilo é garantido, e 
as ligações podem ser feitas por 
aparelhos fixos ou móveis.

Assessoria de Imprensa do 
Município de  Entre Rios do Oeste
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