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Obras de ampliação e reformas no CMEI Gente 
Inocente avançam em Itaipulândia 

Na última semana a prefeita 
Cleide Prates, acompanhada do 
Vice-prefeito Lindolfo Martins Rui, 
esteve visitando algumas obras que 
estão em andamento no município, 
entre elas, a ampliação e reforma 
do CMEI Gente Inocente da comu-
nidade do Caramuru.

Conforme projeto elaborado 
e que está sendo executado pela 
Construtora JG, serão 674,38 m2 
de edificação nova e mais 592,76 
de reformas no atual prédio do esta-
belecimento de ensino, totalizando 
1.267,14 m2 de obras.

Estão sendo edificadas salas de 
aulas, berçário, banheiros, cozinha, 
área de lazer e demais instalações 
com as adequações necessárias.

“Este é um antigo sonho da 
comunidade e dos profissionais 
que atuam no local e que estamos 
concretizando após estudos e 
avaliações” disse a prefeita Cleide 
Prates.

O prazo estipulado para a 
conclusão das obras é janeiro de 
2022 e o valor investido será de R$ 
1.132.371,90 (um milhão, cento e 
trinta e dois mil, trezentos e setenta 
e um reais e noventa centavos).

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Gestão assina Ordem de Serviço para construção de 
galerias pluviais em loteamento na Linha Jacutinga

Na manhã da terça-feira, 8 
de junho, a prefeita Cleide Prates 
assinou a Ordem de Serviço para 
a construção de galerias pluviais 
e obras complementares que pre-
veem melhorias no saneamento 
básico e na infraestrutura urbana 
da Linha Jacutinga.

Confiança Obras Eireli é a 
empresa responsável pela entrega 
completa com mão de obra, for-

necimento de materiais conforme 
planilha orçamentária, projeto e 
memorial descritivo, atendendo 
às necessidades da Secretaria de 
Obras, Transporte e Infraestrutura.

Estiveram na assinatura a pre-
feita Cleide Prates, o vice-prefeito 
Lindolfo Martins Rui, o Assessor 
de Projetos e Obras Guido Jacó 
Steffens e o proprietário da empresa 
responsável Oneide Perius.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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O município pretende aderir ao 
sistema Susaf-PR que permitirá as 
agroindústrias familiares de Itaipu-
lândia, de pequeno porte e inclusive 
as produções artesanais comercia-
lizarem produtos industrializados 
coloniais, derivados de carne, leite, 
pescado, ovos e mel, em outros 
municípios do estado.

Com o Serviço de Inspeção Muni-
cipal–SIM estruturado, o município 
fica apto a fiscalizar os estabeleci-
mentos registrados. Dessa forma 
os mesmos poderão vir a utilizar o 
selo SUSAF.

O profissional responsável pelo 
SIM passa a ter poder de polícia 
para a verificação do cumprimento 

das determinações da legislação e 
os municípios devem ter a relação 
de estabelecimentos registrados 
no SIM em sítio eletrônico oficial 
acessível pela rede municipal de 
computadores. Tudo isso para garan-
tir mais segurança e informações ao 
consumidor.

“O selo irá permitir um impulso 
para que as atividades agroindustriais 
de Itaipulândia avancem, hoje apesar 
da nossa potencialidade ocupamos, 
um lugar de pouco destaque, e tanto 
a Secretaria de Indústria e Comércio, 
como a Secretaria de Agricultura 
pretendem se unir para mudar esse 
cenário e fazer de Itaipulândia um 
município referência da agroindús-
tria na nossa região,” afirmaram os 
responsáveis pelas pastas.

Na manhã de segunda-feira, 07, 
o coordenador da Regional Oeste do 
SEBRAE, Sr. Luiz Marcelo Padilha, 
responsável pelo serviço de apoio 
às micro e pequenas empresas do 
Paraná, juntamente com secretário 
de indústria e comercio, Valdecir 

Bittencourt, visitaram a sala do MEI de 
Itaipulândia, para um breve acompa-
nhamento e avaliação dos serviços.

O encontro serviu para acom-
panhamento dos inúmeros serviços 
que o SEBRAE disponibiliza aos 
empresários do município através do 
Agente de Desenvolvimento Gelson 
Loura de Almeida, atendente da Sala 

do Empreendedor.
Ainda esse mês será apresentado 

à Secretaria o relatório do MUNICÍ-
PIO EM NÚMEROS e a retomada 
da sensibilização, planejamento e 
acompanhamento das reuniões do 
Comitê Gestor.

Sala do MEI de Itaipulândia recebe visita 
da Regional Oeste do SEBRAE

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Itaipulândia inicia ações para aderir ao SUSAF-PR

Itaipulândia entrará para a 
Rede Brasileira de Trilhas na 
Rota da Fé

A Rede Brasileira de Trilhas, uma 
entidade civil, sem fins lucrativos, 
composta por trilhas nacionais, regio-
nais e locais, em breve irá oficializar 
uma conexão interligando o Parque 
Nacional de Ilha Grande (SP) ao 
Parque Nacional do Iguaçu (PR). A 
novidade é que o percurso conhecido 
como Rota da Fé, que interliga Santa 
Helena, Missal, Itaipulândia e integrará 
Medianeira, fará parte deste projeto.

Os municípios envolvidos juntos 
à Agência de Desenvolvimento da 
Região Turística Cataratas do Iguaçu 
(ADETUR), têm realizados oficinas 
e reuniões online para concretizar o 
projeto. Cabe a cada cidade priorizar 

os meios necessários para otimizar 
suas atrações turísticas.

Com esta ação, pelo menos sete 
pontos da cidade serão visitados 
pelos trilheiros e turistas: Balneá-
rio Jacutinga, Monumento Nossa 
Senhora Aparecida, Parque Aquático 
Termal, Pórtico de Boas-Vindas, Píer 
de Embarcações, Paço Municipal e 
Eucaliptos da Lar.

Para o secretário de Turismo, Val-
decir Bittencourt, “é muito importante 
para Itaipulândia fazer parte deste 
projeto de Rede de Trilhas, pois é 
assentado sobre a conservação, gera-
ção de emprego e renda, promoção 
da saúde e recreação e que vão de 
encontro as nossas demandas turísti-
cas do município” – comenta.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Pedágio Ambiental movimenta e conscientiza 
a população de Itaipulândia

Na Semana Internacional do Meio 
Ambiente, duas ações promovidas 
pela Secretaria de Meio Ambiente 
de Itaipulândia geraram movimento 
e promoveram conscientização sobre 
o uso e descarte de resíduos sólidos 
e o desenvolvimento sustentável. 

A 2ª Recolha do Lixo Eletrônico 
e Óleo de Cozinha de 2021 dividiu 
espaço com o Pedágio Ambiental, 
ação que impactou motoristas, 
pedestres e ciclistas que cruzavam 
a Av. Tiradentes com a Rua São 
Miguel do Iguaçu. Durante a ação, 

foi realizada a entrega de material 
educativo e distribuição gratuita de 
mudas nativas e medicinais doadas 
pela Itaipu Binacional.

“Estas atividades vêm de encon-
tro ao dia 5 de Junho, Dia Internacio-
nal do Meio Ambiente. O Município 
de Itaipulândia se preocupa muito 
com a educação ambiental e com a 
conscientização dos cidadãos, por 
isso promove o desenvolvimento sus-
tentável e movimentos que causem 
impactos positivos no dia a dia da 
população” – comenta a secretária, 
Luciane Paulino Pereira.

IPTU Pagamento antecipado

10%DE DESCONTO
SOBRE O  IMPOSTO

Parcela única - até 10/06

PRAZO PRORROGADO

1ª parcela 10/06
2ª parcela 12/07
3ª parcela 10/08

Parcelado em 3x
Você sabia que, se pagar antecipadamente 
seu IPTU, além de ganhar um bom desconto 
e economizar, você ajuda a cidade a investir 
em obras de innaestrutura, a ampliar os 
serviços de saúde, segurança, educação e 
a construir uma Missal com mais quali-
dade de vida?

O cidadão contribui,
a cidade cresce

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Assessoria de Imprensa - Itaipu Binacional

Disk Denúncia da Covid-19 possui WhatsApp disponível à população 
do município de Itaipulândia

O Disk Denúncia para irregu-
laridades com relação à Covid-19 
possui WhatsApp disponível à popu-
lação. O contato pode ser adicionado 
de três formas, pelo número, por link 

ou lendo o QR Code. O telefone é 
o (45) 99999-0861. Confira mais 
informações:
O que denunciar?
- Descumprimento de isolamento
- Festas clandestinas
- Aglomerações acima do limite

- Irregularidades ao Decreto
Quando denunciar:
- De segunda à sexta-feira
- Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Depois deste horário:
- 190 Polícia Militar

Itaipu prepara pacote para beneficiar cerca de 
30 mil pessoas até o fim do ano

General João Franscisco Ferreira

Foto: Rubens Fraulin/Itaipu Binacional

Algumas dessas ações benefi-
ciam todos os moradores da cidade 
e outras, mais pontuais, vão atender 
aproximadamente 30 mil iguaçuen-
ses, o equivalente a quase 12% da 
população do município, conforme o 
último censo demográfico.

O pacote inclui o início de novas 
obras, como a duplicação da Rodovia 
das Cataratas, que deve ter o edital 
de licitação publicado ainda este 
mês e a obra iniciada até o fim do 
ano, e a entrega de outras, como 
a revitalização do Gramadão e o 
Mercado Público, ambos na Vila A. 
Também está prevista a doação de 20 
mil cestas básicas para a população 
em situação vulnerável, em data a 
ser definida.

Para junho também está progra-
mado o início de uma capacitação 
de 2,2 mil profissionais de vários 
setores, especialmente do turismo, e 
também da campanha de promoção 
do segmento, com a divulgação do 
Destino Iguaçu e a captação de 
eventos, por exemplo. 

As iniciativas ocorrem um mês 
depois do aniversário de 47 anos 
da Itaipu e de 37 anos de operação 
da usina e no mês de aniversário de 
107 anos de emancipação política 
de Foz do Iguaçu, celebrado na 

quinta-feira (10).
“São contrapartidas que fazemos 

em prol de uma cidade que tão bem 
acolheu nosso empreendimento 
e nosso corpo funcional de forma 
bastante respeitosa e carinhosa”, 
diz o diretor-geral brasileiro da Itaipu, 
general João Francisco Ferreira.

     
Apoio ao turismo

O programa Capacita Foz já 
beneficiou 150 pessoas, com bol-
sa-auxílio mensal de R$ 450, por 
três meses, no ano passado. Agora,  
em uma versão ampliada, vai atingir 
2.250 trabalhadores, com bolsa-au-
xílio de R$ 550, pelo mesmo prazo.

A iniciativa é da Itaipu, sob 
gestão do Instituto Polo Internacional 
Iguassu, consultoria do Sebrae e 
apoio de diversas entidades par-
ceiras. O público-alvo é formado 
por camareiras, guias de turismo, 
motoristas de aplicativos, atenden-
tes, recepcionistas, cozinheiros e 
garçons e trabalhadores da área de 
eventos, entre outros.

As aulas são on-line. Depois de 
capacitados, esses profissionais 
poderão, inclusive, serem contra-
tados através de uma vitrine que 
funcionará por meio de um aplicativo. 
Os serviços desses profissionais e a 
forma de contratação serão divulga-

dos ao final da capacitação.
“É um pilar que se junta ao tra-

balho que já vem sendo feito pela 
margem brasileira da Itaipu nos 
últimos dois anos para garantir uma 
nova guinada na economia de Foz 
do Iguaçu e região”, afirma Ferreira. 
“Todas essas medidas vão ajudar 
Foz, a nossa fronteira e o Oeste do 
Paraná, com impactos indiretos em 
todo o Estado.”

Outras ações voltadas ao turismo, 
a principal vocação econômica de 
Foz do Iguaçu, são a campanha de 
promoção e divulgação do destino 
Foz do Iguaçu, o mapeamento e a 
identificação de projetos necessários 
para melhorar a experiência do visi-
tante, com a diversificação de nichos 
turísticos e o aumento do tempo de 
visitação do turista. 

Considerado destino seguro pela 
adoção de práticas sanitárias pionei-
ras, no ano passado, Foz do Iguaçu 
saiu na frente e conseguiu mitigar os 
efeitos da pandemia, promovendo 
uma visitação segura e a manutenção 
de postos de trabalho por meio de 
iniciativas como a campanha Vem 
pra Foz, desenvolvida pela Itaipu 
em parceria com várias entidades 
do trade turístico.

Segundo Ferreira, são iniciativas 
casadas pensando desde o aspecto 

emergencial até o estruturante. 
Itaipu está provendo grandes obras, 
como a Ponte da Integração Brasil 
- Paraguai, a Perimetral Leste e o 
Mercado Público e diversas outras, 
sem perder de vista ações pontuais 
e fundamentais para facilitar a reto-
mada econômica na cidade-sede 
da empresa.

No total, os investimentos de 
Itaipu em infraestrutura somam mais 
de R$ 2,5 bilhões, com geração 
de mais de 2,5 mil empregos. “É a 
continuação do trabalho da gestão 
anterior, do meu antecessor general 
Joaquim Silva e Luna, com olhar para 
o futuro, com base na realidade local, 
seguindo orientação do governo 
federal”, diz Ferreira.

Combate à covid-19

A Itaipu também vem contribuindo 
com a saúde e o bem-estar da 
população de Foz do Iguaçu, com 
foco especial nos mais necessitados. 
Somente no apoio ao combate à 
pandemia de covid-19, por exemplo, 
foram investidos mais de R$ 85 
milhões, desde o ano passado. Além 
da compra de equipamentos, testes 
e da montagem de UTIs, o recurso 
também foi utilizado como auxílio 
emergencial a dezenas de entidades 
de ajuda humanitária.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Seguem em construção os 
complexos habitacionais em Santa 
Helena que irão suprir parte da 
demanda por moradia existente no 
município.

Nas proximidades do Fórum 
Eleitoral, está edificado o residencial 
Santa Helena que conta com 48 
apartamentos além de estaciona-
mento, playground e área de lazer. 
A obra está dentro do cronograma 
mesmo diante da Pandemia que 
reduziu a oferta de mão de obra e 
trouxe escassez na matéria prima 
para construção civil.

Ao lado do Cicca, está sendo feita 
a infraestrutura do residencial Porto 

Seguro onde serão implantadas 240 
moradias, num projeto amplo e que 
será modelo para toda a região.

De acordo com a secretária de 
Assistência Social, Shirla Patrícia 
Weber Sterchile, o próximo passo 
levar os programas habitacionais 
aos distritos que também possuem 
famílias que necessitam de moradias 
próprias: “A administração Zado e 
Dinho prevê a construção de mais de 
500 casas ou apartamentos até o final 
do mandato e parte disso já esta em 
execução o que consideramos uma 
importante conquista para o desen-
volvimento do Município,” afirma

Inscrições
As inscrições serão abertas no 

período de finalização das constru-

ções e, para isso, já foi formada a 
Comissão Municipal de Habitação 
que acompanhará todo o processo 
e também será implantado o sis-
tema municipal de habitação onde 
serão lançados os cadastros dos 
interessados.

“Com a informatização, teremos 
um diagnóstico de quantas famílias 
necessitam de moradia e poderemos 
direcionar os investimentos às locali-
dades com maior demanda,” conclui 
a secretária.

Distritos
Além das 500 residências pre-

vistas para a cidade, o Município 
retomou a posse das áreas de terras 
dos distritos que foram repassadas à 
Cohapar – Companhia Habitacional 

do Paraná para que seja possível 
a implantação de programas habi-
tacionais próprios, a exemplo do 
Residencial Santa Helena e o do 
Porto Seguro.

Onde não existem áreas de pro-

priedade do Município, uma comis-
são de avaliação já está efetuando os 
levantamentos necessários para que 
sejam adquiridos novos imóveis para 
instalação de unidades habitacionais.

Programa do Estado que visa subsidiar juros 
em financiamentos para a agricultura 
familiar é lançado Serranópolis do Iguaçu

Na quinta feira (27/05), ocorreu 
à apresentação e lançamento do 
"Programa Banco do Agricultor 
Paranaense" no Paço Municipal 22 
de Outubro para autoridades e lide-
ranças do município de Serranópolis 
do Iguaçu.

O Banco do Agricultor Parana-
ense é um instrumento que possibilita 
ao governo do Estado conceder 
subvenção econômica a produtores 
rurais, cooperativas e associações 
de produção, comercialização e reci-
clagem, e a agroindústrias familiares, 
além de projetos que utilizem fontes 
renováveis de geração de energia e 
programas destinados à irrigação, 
entre outros.

Na prática, o programa possibilita 
que os agricultores tenham parte dos 
juros bancários em financiamentos 

pagos pelo Governo do Estado, tendo 
que atender a alguns pré-requisitos 
para aprovação do projeto.

O prefeito Ivo Roberti se fez 
presente com sua equipe e com 
representantes das Cooperativas 
de Crédito SICREDI e CRESOL. O 
agrônomo do IDR-Paraná (antiga 
EMATER), João Francisco que atua 
em Matelândia fez a apresentação do 
programa com o apoio do agrônomo 
de Serranópolis Max Sander.

O gerente regional do IDR-Pa-
raná José Lindomir Pezenti também 
participou da reunião prestigiando os 
presentes e reforçando a apresenta-
ção, sobre a importância do programa 
para os agricultores familiares do 
município e estado do Paraná.

Para os agricultores interessa-
dos, o gerente do IDR recomenda, 
"Os interessados devem procurar 
o IDR-Paraná que será o principal 

agente de divulgação das informa-
ções e elaboração das propostas de 
acordo com os agentes financeiros 
dos quais os mesmos fazem parte e 
costumam financiar seus custeios e 
investimentos".

Para o prefeito Ivo Roberti o 
município irá dar todos os incentivos 
para que os agricultores busquem 
esse recurso "há grande interesse 
no município de Serranópolis para 
o uso de energia renovável, espe-
cialmente a solar. Este programa vai 
ajudar aquele agricultor que sonha 
em construir a sua usina, mas não 
fez ainda devido aos juros dos finan-
ciamentos, então vamos dar todas 
as orientações para que busquem 
realizar este sonho".

Projetos de irrigação e de gás 
natural, além de outros que interes-
sam aos produtores rurais do muni-
cípio também podem ser financiados.

Município de Santa Helena tem previsão de 
mais de 500 moradias em quatro anos

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis

O Governo Municipal de Serra-
nópolis do Iguaçu irá auxiliar nas ins-
crições a população interessada em 
fazer parte de projetos habitacionais 
(casas populares) da Companhia de 
Habitação do Paraná – COHAPAR.

Nos dias 21 e 22 de junho, os 
interessados devem ir ao clube 

aliança das 9h às 16h para realizar 
a inscrição. Para o efetuar o cadastro 
todos os integrantes do grupo familiar 
devem apresentar os documentos 
pessoais (CPF e RG) e comprovante 
de endereço.

Já quem optar por realizar a ins-
crição online deverá acessar o site 
da COHAPAR (www.cohapar.com.br/
cadastro) e preencher o formulário 
de inscrição.  

Segundo o vice- prefeito Gilberto 
Marsaro a administração já iniciou o 
processo de parceria com a com-
panhia de habitação, “O município 
disponibilizou uma área para a cons-
trução de 43 unidades habitacionais 
através de parceria com a COHAPAR 
e agora vamos dar todo o suporte para 
que as pessoas possam se cadastrar 
e estiverem aptos a participarem 
destes projetos”

Casas Populares: Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu disponibiliza 
inscrições para projetos habitacionais da COHAPAR

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis

Assessoria de Imprensa do 
Município de Santa Helena
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Plantio de mudas de Árvores nativas e Frutíferas 
ocorre próximo ao Lago Municipal de Missal

Na manhã da quarta-feira, 09 de 
junho, ocorreu o plantio de mudas 
de árvores nativas e frutíferas pró-
ximo ao Lago Municipal de Missal, 
no Parque Municipal Ecológico de 
Esportes e Lazer Fredolino Buche. O 
objetivo é transformar o local em um 
bosque. Foram cerca de 85 mudas, 
doadas pela Itaipu Binacional.

      Entre as espécies estão Ipês de 
diversas cores, Cedro, Ingá, Cereja, 
Pitanga, Araçá, Jabuticaba, entre 
outras. A ação, alusiva a Semana do 
Meio Ambiente, contou com a partici-
pação de servidores das Secretarias 
de Agricultura e Meio Ambiente e 

Obras, Urbanismo e Transporte, 
além de um grupo de voluntários de 
uma escola de idiomas. O Prefeito de 
Missal, Adilto Luis Ferrari, também 
marcou presença e fez questão de 
realizar o plantio de algumas mudas.

 As atividades iniciaram na segun-
da-feira (07) e vai seguir durante o 
mês. Haverá ainda a manutenção 
da arborização urbana, proteção 
de nascente, limpeza de ecopontos 
e palestra sobre a importância da 
coleta seletiva. Atende ainda a 
proposta da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo, a campanha Paraná Mais 
Limpo. #ParanáMaisLimpo

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Limpeza da Ponte Molhada em Linha Glória é mais 
uma ação da Semana do Meio Ambiente em Missal

O município de Missal está 
repleto de atividades alusivas a 
Semana do Meio Ambiente. Na 
tarde da segunda-feira, 07 de junho, 
ocorreu a limpeza dos arredores 
da Ponte Molhada na Comunidade 
de Linha Glória, sobre o Rio Feijão 
Verde na divisa com o município de 
Medianeira. Este é um local muito 
frequentado nos finais de semana, 
e acaba gerando muitos resíduos.

No entanto, a equipe se deparou 
com um local conservado. Mesmo 
assim deixaram uma bolsa para 
que os frequentadores nos finais de 
semana armazenem o lixo e não os 

deixem na natureza. 
O município de Missal possui 

diversos pontos com belezas naturais 
e esta ponte molhada é mais uma 

delas. O Prefeito Ferrari e o secretário 
de Agricultura e Meio Ambiente, Altair 

Fetzner, acompanharam os demais 
servidores municipais durante a 
ação.

Todos os dias desta semana 
há atividades previstas. Entre elas 
Coleta de Resíduos Eletrônicos, 
Limpeza de Ecopontos, Plantio de 
Árvores próximo ao Lago Municipal, 
Manutenção da arborização urbana, 
proteção de nascente e palestra 
sobre a coleta seletiva.

As ações vêm de encontro com 
a proposta do Governo do Estado do 
Paraná, a campanha Paraná Mais 
Limpo, estimulada pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo. 

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO

JUAREZ SCHEFFER FERNANDES CARROCERIAS LTDA, 
torna público querequereu ao IAT, a Licença de Operação de Re-
gularização para ATIVIDADE DE INDÚSTRIA METALURGICA, 
instalada na Avenida Iguaçu, Nº 05, Parque Industrial, no município 
de São Miguel do Iguaçu-PR. 

PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS

"Um dia alguém me disse, você vai crescer e vai parar de escrever, eu 
já fui assim, sei como é...Eu respondi sem pensar.... eu nunca vou parar 
de fazer o que eu gosto, por que nasci assim, você tentou fazer algo que 
não gostava, eu escrevo como respiro, como penso, sem se esforçar, é 
simples assim.... apenas vem.... não tem como parar"
Pense nisso e faça o que nasceu para fazer, quando descubrir o que é  
a sua vida vai mudar.

PARA REFLETIR

UM POUCO DE POESIA ?
Quando olhei em seus olhos eu senti o corpo arrepiar, não sei de onde veio 
tanta força, tanta coragem, eu nem bebia mas me sentia embriagado, quando 
perto de você eu fiquei, senti que não era um sonho, era verdade, ARREPIEI, 
eu gostava de tudo, simplesmente tudo era perfeito, seu perfume, seu cheiro, 
sua voz, seu jeito, é incrível como isso pode acontecer, ser real, eu nunca 
tinha sentido isso, eu não conhecia e de repente apenas sentia, era normal, 
respirava aquele ar que me fez sorrir sem pensar, se sentir livre estando preso 
a um sentimento que aqueceu meu corpo, alegrou meu espirito e fez feliz meu 
pensamento. Não queria, fugia me escondia, mas de repente você sem querer 
me achou e meu coração por você parou!
"Olhos lindos, sorriso que me faz feliz, não sei como viver sem você aqui, ago-
ra sei que minha vida estava predestinada a ficar na sua, ao seu lado, estou 
por VOCÊ simplesmente apaixonado" simples assim.
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Sitio de 26.600 m²(1.10 )alqueire, 
sem benfeitorias, 90% mecanizado re-
stante em reserva. Localizado a 500m 
da PR 495, Vista Alegre Missal Pr. Valor 
180.000,00 aceita propostas.

Sitio de 40.000m² (4,0) hectares, 
com 4 aviários, padrão Lar, automati-
zados, com capacidade para 70.000 
frangos. Localizado a 500 metros da PR 
que liga Missal a Santa Helena. Entrada 
500.000,00 mais 4 parcelas anuais de 
4.666 sacas de soja.

Sitio de 47.102 m² (2,5) alqueires, 
com chiqueiro automatizado com capaci-
dade para 500 suínos, integrado ao Frigo-
rifico Friela, galpao/estabulo com piso e 
cocheiras, área com pastagens, casa de 
alvenaria de 150 m². Localizado na Linha 
Bandeirantes, Missal Pr. Valor 750.000,00

Sitio, 95.412m² (9,54) hectares, em 
pastagens, casa mista, galpão, estábulo, 
a 100metros da PR 495, e a 3km da ci-
dade, na Localidade de Esquina Gaúcha, 
Missal Pr. Valor 800.000,00 aceita imóvel 
em Missal e veiculo como parte de paga-
mento.

Sitio de 3.8 alqueires (91.960) m², 
em pastagens, com area de 4 hectares 
para plantio, casa, galpão/estábulo, com 
possibilidade para instalação de granja 
suínos/frangos, ótima localização a 1.000 
metros da PR 495 e a 3 km da Cidade. 
Valor 1.000.000,00 aceita propostas.

Sitio de 80.291m² (8,02) hectares, 
sendo 5,56 hectares em lavoura meca-
nizada e restante em pastagens, casa 
de madeira, estábulo, dois açudes com 
nascente na propriedade, própria para 
instalação de granja de aves ou suínos, 
localizada a 1.500 metros da Comunidade 
de Santa Cecilia, Missal Pr.  Aceita casa 
em Missal como Parte de Pagamento.

Sitio de 52.432m² (5,24) hectares, 
planta 2 hectares, restante em  pastagens, 
uma casa, um estábulo, dois açudes, faz 
divisa com rio, calçamento até a proprie-
dade, a 1.000 metros da sede do Portão 
Ocoi. Valor 500.000,00 aceita troca por 
caminhão.

Sitio de 39.000m², casa de 240m², 
três quartos, três banheiros, sala, duas co-
zinhas com moveis sob medida, garagem, 
edícula, lavanderia, mais duas casas de 
70m² em alvenaria, para funcionários, um 
galpão em madeira de 480m², um galpão 
pré moldado de 150m², area estruturada 
para piscicultura, agua nascente, 8 açud-
es com capacidade para 80.000 alevinos, 
local excelente para instalação de pesque 
pague,  motor diesel com gerador de 40 
kw, 17 arreadores, um trator Valmet 785, 
ano 94, uma caçamba hidráulica, uma 
roçadeira. Asfalto até a propriedade, loca-
lizado no Distrito de Santa Inês no Muni-
cípio de Itaipulândia Pr. Valor 1.550.000,00 
aceita propostas e imóveis em Itaipulândia 
como parte de pagamento.

Sitio de 9.2 alqueires, 4 alqueires 
mecanizados, 5 alqueires em pastagens, 
casa, galpão, poço artesiano, ótimo para 
instalação de aviários ou granja de suín-
os. Localizado na Localidade de Médio 
Rio Branco Missal Pr. Valor 1.500.000,00 
aceito imóveis, como parte de pagamento.

Sitio de 3.5 alqueires (84.700m²), 
todo em pastagens, com galpão pré-mold-
ado de 60m², casa de 40m², propicio 
para instalação de aviário ou chiqueiro, 
localizado na Linha São Sebastião Missal 
Pr. Valor 400.000,00 aceita casa em Itai-
pulândia no valor de até 200.000,00 como 
parte de pagamento.

Sitio de 2.3 alqueires, com área de 
1.8 alqueire mecanizada, restante em 
pasto, um barracão com estábulo, açude, 
luz elétrica, agua potável. Localizada 
em Linha Bandeirantes Missal Pr. Valor 
300.000,00 aceita troca por casa em Mis-
sal.

Sitio de 76.292m², (3,15 alqueires), 
todo em pasto, sem benfeitorias, nascen-
te de agua.  Localizado no calçamento, 
na Linha São Sebastião, Missal Pr. Valor 
400.000,00 aceita propostas.

Sitio de 10.5 hectares, sete hectares 
mecanizados, Granja de suínos, 4 chiquei-
ros, para 2.000 suínos, poço artesiano, 
dois galpões, casa de alvenaria 140m², 
açude, irrigação. Localizado na Linha 
Caçador Missal Pr. Valor:  2.800.000,00.

Sitio de 7.6 alqueires (18.4) hecta-
res, todo em pastagens cercadas, com 
área de 2 alqueires para plantio, casa, 
galpão. Localizado na Linha Bandeirantes 
Missal Pr. Valor 600.000,00 aceita propo-
stas.

Sitio de 3 alqueires, mecanizados, 
com irrigação, duas casas em alvena-
ria 110m² cada uma, chiqueiro 90m², 
para 600 suínos automatizado, padrão 
Friela, estábulo, poço artesiano, asfalto 
ate a propriedade. Itaipulândia Pr. Va-
lor 1.500.000,00 aceita imóvel de até 
300.000,00 como parte de pagamento. 

Sitio de 5 alqueires, com dois 
aviários, 12 x 125, para 20.000 frangos 
cada, automatizados, padrão Lar, casa, 
galpão, 20 cabeças de gado, um trator 
Walmet 85. Linha São Pedro Missal Pr. 
Valor 2.000.000,00 mais financiamentos 
de um aviário.

Chácara, 3.100 m², casa de 70m², 
dois açudes, ótima para local de lazer, a 
1.000 metros do Centro da Cidade. Valor 
300.000,00 aceita propostas.

Sitio de 2.8 alqueires, com casa em 
madeira, galpão, açude, pomar com mais 
de 50 variedades de frutas produzindo, 
restante em pastagens, ótima chácara, 
localizada na Linha São Francisco Missal 
Pr. Valor 400.000,00. Aceita troca por casa 
em Missal.

Chácara de 48.400m², sem benfei-
torias, ótimas nascentes de agua, própria 
para tanques de piscicultura ou chácaras 
de lazer, a 1.000 metros da Cidade. Valor 
1.000.000,00.

Chácara de 24.200m², sem benfei-
torias, ótimas nascentes de agua, própria 
para tanques de piscicultura ou chácaras 
de lazer, a 1.000 metros da Cidade. Valor 
500.000,00.

Area de 10.980m², sem benfeitorias, 
na Rua da Produção, próximo ao Centro, 
Missal Pr. Valor 1.200.000,00

Chácara, 40.000m², em pastagens, 
com casa de alvenaria de 280m², mobi-
liada, piscina, garagem, pomar, açude, 
calçamento até a propriedade Ótima loca-
lização, a 4 km da Cidade, em Linha Santa 
Catarina Missal Pr. Valor 800.000,00 acei-
ta propostas.

Chácara de 32.800m², com casa mi-
sta, galpão, estábulo, açude, próximo ao 
Lago de Itaipu, localizada na Linha Vera 
Cruz Distrito de Vila Celeste, Município de 
Santa Helena Pr. Valor 700.000,00 aceita 
outros imóveis como parte de pagamento.

Chácara, 23.082m², sem benfeitori-
as, a 1.500 metros da Cidade, ótima para 
área de lazer, Linha da Granja Missal Pr.

Chácara, 1.500m², no Condomínio 

dos Pescadores, com casa de alvenaria 
de 76 m², dois quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, dois banheiros, área toda cer-
cada com acesso ao lago de Itaipu. Valor 
230.000,00 aceita propostas.

Area de 92.600m², (9,26hectares), 
mecanizada, sem benfeitorias, própria 
para loteamento, faz divisa com área ur-
bana, no Município de Itaipulândia Pr, a 
800m do Parque Aquático. 

Sitio de 18 alqueires, 10 alqueires 
para plantio e 8 alqueires em pastagens. 
Valor 150.000,00 por alqueire. Localizado 
na Linha Bandeirantes Missal Pr

Area de 302.500m², 12,5 alqueires, 
100% mecanizada, sem benfeitorias, 
asfalto até a propriedade, localizada no 
Munícipio de Itaipulândia Pr. Valor 3.500 
sacas de soja por alqueire.

Casa em alvenaria, 90m², três 
quartos, duas salas, cozinha, banheiro, 
edícula, lavanderia, garagem, terreno de 
468 m², cercado. Rua Mauri Mattes, Cen-
tro Itaipulândia Pr. Valor 270.000,00 aceita 
terreno em Medianeira como parte de pa-
gamento.

Casa mista, 50m², dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, terreno de 268m², lo-
calizada na Rua Bom Sucesso 07 Bairro 
Renascer, Missal Pr. Valor 85.000,00

Casa nova, 72m², dois quartos, suíte, 
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, ter-
reno 216m², cercado, portão eletrônico. 
Rua dos Pinhais, 920, Bairro Vendrame, 
Medianeira Pr. Valor 350.000,00

Casa de alvenaria 175m², 4 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavabo, área de 
serviço, área de festa. Terreno de 442 m², 
cercada. Localizada na Rua Canela, Cen-
tro, Itaipulândia PR. Valor: 340.000,00.

Casa alvenaria, 115m², três quartos, 
três banheiros, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem com edícula, terreno de 215m², 
cercado. Rua Santo Expedito, Bairro Re-
nascer Novo, Missal Pr. Valor 280.000,00 
aceita propostas.

Casa de alvenaria, 122m², três quar-
tos, suíte, closet, cozinha sob medida, 
banheiro, sala, lavanderia e garagem. 
Terreno de 276m², localizado na Rua 
Arthur da Costa e Silva nº 2384, Lotea-
mento Parizzotto, Itaipulândia PR. Valor:  
350.000,00

Casa em alvenaria, 180m² construíd-
os, três quartos, suíte, banheiro social, 
sala de janta, sala de estar, cozinha, ga-
ragem para dois veículos, edícula, área de 
serviço, porão com sala, cozinha, lavan-
deria, banheiro, terreno de 399m², cer-
cado, ótima localização, na Rua Paraná 
esquina com Rua Itapiranga, Centro Mis-
sal Pr. Valor 580.000,00 aceita propostas.

Casa 100m², dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia. Terreno de 
450m², cercado, localizada na Rua Pirmi-
no Mayer 06, Bairro São Francisco Missal 
Pr. Valor 160.000,00.

Casa alvenaria, 70m², dois quar-
tos, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 

terreno de 236m², cercado. Localizada 
na PR 495, Vista Alegre Missal Pr. Valor 
85.000,00.

Casa em alvenaria de fundos, 
60m², dois quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, banheiro. Localizada na Rua 
Santo Cristo, Centro Missal PR. Valor: 
170.000,00.

Casa alvenaria, 114m², três quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem, terreno de 600m², todo solo 
em pedra brita, cercado, localizado na 
Rua Paraná, 1184, Centro Missal Pr. Va-
lor 300.000,00 aceita veículo no valor de 
ate 50.000,00 como parte de pagamento, 
aceita propostas.

Casa, 130m², três quartos, suíte, 
banheiro social, sala, cozinha, garagem, 
edícula, área de serviço, cercada. Terreno 
de 300m², localizada na Rua Mato Gros-
so, Bairro Panorâmico, Missal PR. Valor: 
250.000,00 aceita veículos como parte do 
pagamento.

Casa, alvenaria 110m², sala, co-
zinha, garagem, dois quartos, um banhei-
ro, lavanderia, terreno de 1.250m², cerca-
do, portão eletrônico, localizada na Rua 
da Produção, Centro Missal Pr. Valor 
450.000,00 aceita propostas.

Casa 131 m², 4 quartos, duas salas, 
dois banheiros, lavanderia, edícula, gara-
gem, terreno de 255 m², cercado, portão 
eletrônico. Localizada na Rua Seis de 
Marco, Bairro Jardim Gramado, próximo 
ao Centro. Valor 330.000,00 aceita pro-
postas.

Casa 116m², três quartos, sala, co-
zinha, banheiro, garagem, área de ser-
viços, terreno de 432m², cercado. Rua 
Ayrton Sena, Bairro São Francisco Missal 
Pr. Valor 380.000,00 aceita propostas.

Casa de alvenaria, 126m², três quar-
tos, sala, cozinha, lavanderia, dois banhei-
ros, garagem, edícula, terreno comercial 
de 390m², cercado, localizada na Rua 
Sete de Setembro esquina com a PR 495, 
ótimo ponto comercial. Valor 260.000,00 
aceita propostas.

Casa 70m², dois quartos, sala, co-
zinha, lavanderia, garagem, terreno de 
500m², cercado. Localizada na Rua Pa-
raná, Centro Missal Pr. Valor 140.000,00.

Casa 52m², dois quartos, sala, co-
zinha, banheiro, garagem. Terreno 245 
m², cercado. Rua Santo Expedito, Bairro 
Renascer Novo, Missal Paraná. Valor: 
120.000,00

Casa de 93m², dois quartos, um 
banheiro, sala, cozinha, garagem, terreno 
300m² todo cercado, localizada, Rua São 
Paulo no Bairro Jardim Panorâmico.  Va-
lor: 200.000,00 aceita proposta.

Casa de alvenaria, 170m², quatro 
quartos, sala, cozinha, dois banheiros, 
lavanderia, garagem. Terreno de 790m² 
cercado, portão eletrônico. Rua Floriano 
Maldaner esquina com Rua da Providênc-
ia, Centro Missal Pr. Valor: 215.000,00 
aceita proposta.

Casa, alvenaria, 136m², três quartos, 
sala de estar, sala de janta, cozinha, dois 
banheiros, garagem, lavanderia. Terreno 
de 532m², cercado. Rua Leopoldo Hene-

man, Centro Missal Pr. Valor 480.000,00 
aceita propostas.

Casa de alvenaria, 85m², três quar-
tos, sala, banheiro, cozinha, lavanderia, 
garagem, terreno 450m² cercado. Rua 
Pirmino Mayer, Bairro São Francisco Mu-
nicípio de Missal PR. Valor: 220.000,00.

Casa de alvenaria, 70m², dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, garagem, la-
vanderia, terreno de 209m², localizada na 
Rua Primeiro de Abril, Centro Missal Pr. 
Valor 100.000,00.

Casa de alvenaria, forro em PVC, 
119m², dois quartos, sala, cozinha, dois 
banheiros, garagem, lavanderia, terreno 
de 220m², cercado. Rua José Leopoldo 
Spohr, Distrito de Dom Armando, Missal 
Pr. Valor 150.000,00.

Vendo casa, alvenaria, 124m², 
três quartos, suíte, banheiro social, sala, 
cozinha, lavanderia, edícula, garagem. 
Terreno 322m², murado/cercado, portão 
eletrônico. Rua João Paulo I, Bairro Birck, 
Missal Pr. Valor 320.000,00

Casa de alvenaria,70m², forro em 
lage, dois quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, edícula, garagem, terreno 
300m² todo cercado, valor 300.000,00, 
Rua Machado de Assis, Bairro Padre Rick.

Terreno, 742m², ao lado da Ação 
Social, próximo ao Colégio, Ginásio de 
Esportes, Rua Castelo Branco, Município 
de Itaipulândia Pr. Valor 280.000 aceita 
troca por casa em Missal.

Terrenos 448m², localizados no Bair-
ro Parizotto, Município de Itaipulândia Pr. 
Valor 90.000,00.

Terreno de 387 m², esquina, ótima 
localização, Rua Colina Verde, Bairro Sitio 
Verde, Missal Pr. Valor 85.000,00.

Terreno 600m², localizado na Rua do 
Imigrante, Centro, Missal PR em frente a 
APAE. Valor: 250.000,00 aceita propostas

Terreno 300m², Rua São Paulo, Bair-
ro Jardim Panorâmico, Missal Pr. Valor 
48.000,00.

Terreno de 3.234m², com frente para 
PR 495, próximo ao Centro, ótimo local 
para construção de barracões industriais. 
Valor 1.500.000,00 aceita parcelamento.

Terreno de 827m², no Bairro Mara-
sca, Missal Pr. Valor 115.000,00

Terreno 1.100 m², localizado na Rua 
Dom Pedro l, Distrito de Portão Ocoi, Mis-
sal PR. Valor 160.000,00 aceita propostas.

Terreno 480m², comercial, Rua Pa-
raná esquina com Rua Minas Gerais, Bair-
ro Jardim Panorâmico, Missal Pr. Valor 
140.000,00 aceita propostas.

Terreno, 600m², cercado, localiza-
do na Rua Paraguai, Bairro Vila Rica, 
Município de Santa Helena Pr. Valor 
130.000,00 aceita propostas.

Terreno, 713m², ótima localização, 
em frente a Creche do Bairro São Fran-
cisco, na Rua Pedro Scherer, Missal Pr. 
Valor 170.000,00 aceita propostas.

Terreno 514m², sem benfeitorias, 
PR 495 Vista Alegre Missal Pr. Valor 
50.000,00 aceita propostas.

Terreno 650m², na PR 495, Vista Ale-
gre Missal Pr. Valor 30.000,00.

Terreno 1.750 m², Rua da Produção, 
Centro Missal, Valor 250.000,00

Terrenos Loteamento Marasca a 
partir de 50.000,00.

Terreno, 300m², Rua Rio de Janeiro, 
Bairro Padre Rick. Valor 55.000,00.

Terrenos em Dom Armando, Elemar 
Junges, 592m² valor 55.000,00 e Rua 
Elemar Junges, terrenos com 602m², va-
lor 55.000,00 aceita troca por imóveis em 
Missal.
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Parabéns  
pelos 107 anos,  
Foz do Iguaçu.

O amanhã já começou.

Foz do Iguaçu, cidade das águas, movida pela energia 
e pela força de um povo múltiplo e acolhedor. Foz do 

Iguaçu, cidade de oportunidades, de gente que trabalha. 
Que cria conexões e se supera. Que encanta o mundo e 

nos dá orgulho. Que pulsa o tempo todo por um amanhã 
melhor. Uma homenagem da Itaipu Binacional ao 

aniversário de 107 anos de Foz do Iguaçu.

Quando se  
trata de beleza, 

Foz do Iguaçu  
dá um show!
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Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

O município de São Miguel 
do Iguaçu será representado no 
concurso Miss Grand Paraná 2021! 
A estudante Larissa Sangaletti, 20 
anos, vai representar a beleza são-mi-
guelense no concurso que vale vaga 
no Miss Grand Brasil 2021.

Na manhã da terça-feira, 08, 
Larissa esteve no Paço Municipal, 
onde foi recepcionada pelo prefeito 
Motta, e pelo vice-prefeito, Claudio 
Rodrigues, que desejaram sorte 
à jovem no concurso, que tem 19 
inscritas e será realizado entre os 
dias 24 e 27 de junho, na cidade de 
Foz do Iguaçu.

Inclusive o concurso já começou, 
pois está em andamento a votação 
da Miss Popularidade, que será 
definida através de votação online. 
Você pode ajudar a representante do 
nosso município votando através do 
link: https://www.votemais.com/pro-
duct-page/pr-01-larissa-sangaletti. O 
voto tem o valor de R$1, sendo que 
cada valor adicionado contará como 
um voto para a candidata e todo o 
valor arrecadado será destinado para 
a realização do evento e parte será 
doada para uma entidade carente. 

Você também pode acompanhar o 
andamento do concurso nas páginas 
oficiais do Facebook ou Instagram: @
missgrandparanaoficial. 

Larissa Sangaletti vai 
representar São Miguel no 
Miss Grand Paraná 2021

Governo Municipal vistoria 
terrenos que receberão 
quadras esportivas de areia

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu, através da secre-
taria municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer, vai realizar melhorias em 
terrenos públicos com a instalação 
de quadras esportivas de areia no 
perímetro urbano e também no 
interior.

Na tarde de terça-feira, 01, o 
vice-prefeito, Claudio Rodrigues, e 
o diretor do departamento de Espor-
tes, Adaltro de Góes, visitaram 

alguns desses espaços públicos 
que receberão os investimentos, 
que serão executados com recur-
sos próprios do município.

Os terrenos a serem beneficia-
dos são de patrimônio da prefeitura 
e no momento não tem nenhum 
imóvel ou instalação. Os espaços 
receberão melhorias e a instalação 
de quadras de areia, que ficarão a 
disposição da comunidade para 
prática esportiva e atividades de 
lazer, melhorando a condição de 
saúde da população e disponibi-

lizando um espaço seguro para 
as crianças se ocuparem nos 
momentos livres.

Lembrando que o Governo 
Municipal já está realizando melho-
rias em espaços públicos para práti-
cas esportivas, sendo a transforma-
ção da arena de rodeio do Parque 
de Exposições em uma arena 
esportiva e troca do telhado e novo 
piso externo na quadra de esportes 
do Bairro Floresta. Também serão 
realizadas melhorias no estádio do 
Campo Comercial.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Representantes do Instituto Mix de 
Profissões visita Serranópolis Deputado Nelson Luersen 

visita Serranópolis 

Em visita ao município na 
quinta-feira (27/05), o Deputado 
Estadual Nelson Luersen (PDT), 
no intuito de renovar os laços de 
compromisso com a população, 
colocou em pauta alguns de seus 
projetos para o desenvolvimento de 
Serranópolis do Iguaçu e região. 

Do ensejo, participaram o pre-

feito municipal Ivo Roberti, vice-pre-
feito Gilberto Marsaro, presidente 
do PDT no município e vereadores. 
O deputado, como em várias outras 
ocasiões, trouxe boas novas às 
lideranças locais, destacando 
pontos fortes de seu planejamento 
para investir na infraestrutura e 
bem estar dos serranopolitanos. 
Responsável por várias emendas, 
Nelson agrega valor e carinho a 

cidade, comprovado através dos 
benefícios já disponibilizados e con-
firmando a viabilização de novos 
recursos. Vale ainda destacar, que 
o parlamentar tem se feito presente 
em várias oportunidades no muni-
cípio, apoiando e estabelecendo 
um canal de comunicação aberta 
e direta para resolução de diversas 
questões de interesse público.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis do Iguaçu

Na quinta-feira (27/05), o 
prefeito municipal Ivo Roberti, o 
vice prefeito Gilberto Marssaro 
o secretário de administração 
planejamentos e finanças Mauro 
Carling e a secretária de indústria, 
comercio e turismo Karen Pelle Viar 
receberam os representantes do 
Instituto Mix de Profissões, Andrei 
Cousseau Diretor IMLABS, Márcio 
Dumonssel (Diretor IMTV) e Márcia 
Alves Barbosa Sant'Anna diretora 
do Instituto Mix Medianeira, para 
uma reunião no Paço Municipal 22 

de Outubro.
O objetivo da reunião é a forma-

ção de uma parceria, para realiza-
ção de cursos profissionalizantes 
de forma on-line, sendo oferecida 
gratuitamente a população serra-
nopolitana.

Segundo a secretária de indús-
tria, comercio e turismo Karen 
Pelle Viar, “Estaremos fazendo um 
levantamento dos cursos profissio-
nalizantes oferecidos pelo Instituto 
e adequando com as necessidades 
dos nossos munícipes de forma 
a elaborar um projeto para uma 
possível parceria”. concluiu

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis do Iguaçu



15 de Junho de 2021 Entre Rios do Oeste - 15

Entre Rios promove Campanha de Conscientização 
Sobre Violência contra a Pessoa Idosa

Durante o mês de junho, atra-
vés de parceria da Secretaria de 
Assistência Social e a Secretária 
de Saúde, por meio dos Agentes 
Comunitários de Saúde de Entre 
Rios do Oeste, está sendo dis-
tribuído um jornal educativo nas 
residências de pessoas idosas. O 
jornal, além de abordar as violên-
cias praticadas contra a pessoa 
idosa, também traz conteúdos 
sobre os direitos do idoso, bem 
como sobre questões relativas 
ao processo natural do envelheci-
mento. O mesmo material também 
está disponível nos balcões da 
Prefeitura e no Centro de Saúde 
para demais entrerrienses.

O dia 15 de junho, marca o Dia 
Mundial de Conscientização da 

Violência contra a Pessoa Idosa, 
data instituída em 2006, pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). O objetivo desta Campanha 
é sensibilizar a sociedade para 
o combate das diversas formas 
de violência cometidas contra a 
pessoa com idade igual ou superior 
a 60 anos.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde, a violência contra 
a pessoa idosa consiste em ações 
ou omissões cometidas uma vez 
ou muitas vezes, prejudicando a 
integridade física e emocional da 
pessoa idosa, impedindo o desem-
penho de seu papel social.

A Secretaria de Assistên-
cia lembra ainda que, havendo 
qualquer suspeita de violência 
contra a pessoa idosa, é possível 
fazer a denúncia das seguintes 

formas: Disque 181; Disque Idoso 
Paraná, 0800-1410001; CREAS, 
pelo telefone (45)3257-1683 ou 
(45)99141-7233 (WhatsApp); 
Polícia Militar, 190.
NOTA: 

Respeitar a pessoa idosa, é 
tratar o próprio futuro com

 RESPEITO!
Pensando nisso, a Prefeitura 

Municipal vêm se organizando 
para trazer o Curso De Cuidador 
De Idosos para Entre Rios do 
Oeste, gratuitamente. Tendo sido 
esta, uma das demandas apre-
sentadas pela população idosa de 
nosso município, que muitas vezes 
necessita de cuidados especiais, 
sem, no entanto, encontrar pessoas 
capacitadas para tal.

Com a oferta do curso, espe-
ra-se que tal demanda de profis-

sionais capacitados seja suprida, 
o que, vem a melhorar a atenção 
e cuidado ao idoso, bem como 

ampliar a oferta de trabalho em 
nosso município.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Entre Rios do Oeste

Na  quinta-feira, 03 de junho, em 
comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente que se comemora, 
no dia 05 de junho. A Secretaria 
de Saneamento Básico, Energias 
Renováveis e Iluminação Pública, 
juntamente com a associação 
Entrerriense de Catadores, com o 
apoio da Técnica da UVR (Unidade 
de Valorização de Recicláveis), 
Gabriela Sandri; realizaram a 
entrega de cerca de 150 caixas 
plásticas, para a separação e coleta 
dos resíduos recicláveis no Parque 
Das Araucárias e Loteamento Hugo 
Emell I e II. 

A ação foi realizada primeira-
mente, nesses bairros, por se tratar 
de bairros novos e identificados 
como locais onde há mais resi-
dências que ainda não possuem 
as caixas. As famílias que ainda 
não possuem sua caixa de coleta, 
podem dirigir-se ao Parque de 
Máquinas ou entrar em contato pelo 
telefone: (45) 99145-1224.

A Correta separação dos resí-
duos recicláveis e dos resíduos 
orgânicos, iniciado nas residências 
e destiná-los corretamente, possi-
bilitará a realização da reciclagem, 
o desvio desses resíduos do aterro 
sanitário e consequentemente a 
preservação do meio ambiente. 
Essa prática, também evita possí-
veis criadouros do mosquito Aedes 
Aegypti, (mosquito da Dengue). 

Além de proporcionar um ambiente 
mais saudável à população. 

Todo o material arrecadado é 
encaminhado para a Associação 
Entrerriense de Catadores (Asec), 
onde é devidamente separado e 
posteriormente comercializado, 
servindo de fonte de renda e 
sustendo as famílias. Esses pro-
fissionais realizam um trabalho 
imprescindível para o bem estar e 

saúde de toda a população.
O Prefeito Ari Aloisio Maldaner, 

fez questão de estar presente e 
acompanhar o trabalho realizado. 
O mandatário parabenizou a 
todos pelo empenho e dedicação; 
para o bem estar da população 
entrerriense.

O Secretário Carlos Eduardo 
Levandowski, aponta que o obje-
tivo de contemplar cada família 

entrerriense com uma caixa de 
coleta, é proporcionar, uma melhor 
separação dos materiais reciclá-
veis; que são produzidos em cada 
lar e possibilitar a sua destinação 
correta. Atualmente o município tem 
uma triagem de 16 toneladas em 
média por mês, com potencial de 
atingir 21 toneladas mensalmente.

Carlos, agradece a colaboração 

de todas as pessoas envolvidas na 
ação, bem como enaltece o apoio e 
receptividade que a equipe recebeu 
em todos os lares visitados. Lembra 
ainda, que todos os cuidados para 
o enfrentamento a Covid-19 foram 
adotados pelas pessoas que parti-
ciparam da atividade.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Entre Rios do Oeste

Secretaria de Saneamento Básico, Energias Renováveis e Iluminação Pública de 
Entre Rios, realiza entrega de caixas plásticas para coleta de materiais recicláveis
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