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No dia 27 de agosto de 2021, a 
BUENO”S PIZZARIA & CHOPERIA 
juntamente com toda a sua família e 
equipe de trabalho, proporcionaram 
o patrocínio de momentos inesque-
cíveis, recebendo em seu estabele-
cimento os alunos e funcionários da 
escola Especial Multi-Educar.

A ação é desenvolvida todos 
os anos onde todos se deliciam 
degustando as pizzas, bebidas e 
etc, ofertaram também uma pizza 
para os alunos que se mantém em 
estudo a distância e seus familiares, 
sendo entregue nas residências dos 

mesmos, matriculados na Escola de 
Educação Especial Multi-Educar. 

Queremos externar nossos 
sinceros agradecimentos e gratidão 
pelos momentos agradáveis e ines-
quecíveis proporcionados a toda 
equipe escolar.

A diretora da escola, Rosilene 
Pereira Simões Ferri, em nome da 
Escola externa sua admiração e 
gratidão pelo nobre gesto de gene-
rosidade e ressalta a felicidade dos 
alunos, funcionários e familiares. 
"Desejamos que vocês tenham muito 
sucesso, prosperidade e realizações. 
Que Deus os abençoe sempre" - 
comenta.

Verônica Rui assume Secretaria de Educação 
em Itaipulândia e reúne equipe 

A nova secretária de Educação, 
professora Verônica S. Rui, assumiu 
na terça-feira (31) a liderança da 
pasta. Para iniciar os trabalhos, ela 
realizou reuniões de alinhamento 
estratégico das ações e apresenta-
ção com a Equipe de Ensino, Equipe 
Especializada de Apoio Pedagógico, 
diretores e coordenadores das 
escolas municipais, CMEIs e demais 
integrantes da Secretaria. 

Verônica se mostra pronta para a 
missão que assumiu: “No momento, 
o principal objetivo das reuniões foi 
alinhar ações, trocar informações e 
captar ideias para a sequência dos 
trabalhos, finalizando o semestre. 
É um momento desafiador assumir 
a Secretaria, pasta na qual já atuei 
como professora, diretora e Secre-
tária de Educação”.

Com uma equipe composta por 
489 funcionários, a Secretaria de 
Educação atende 1.724 alunos na 
Rede Municipal de Ensino distri-
buídos em 5 escolas municipais e 
5 Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs). À frente do trabalho, 
estão 10 diretores, 1 diretora auxiliar, 
13 coordenadores, 197 professores, 
100 estagiários e 16 jovens-aprendiz. 

Também possuem importante 

papel outras 156 pessoas entre 
vigias, zeladoras, cozinheiras, 
auxiliares administrativos, oficial 
administrativo, documentadoras, 
psicóloga, fonoaudióloga, assistente 
social e assessoras educacionais. 

SOBRE A SECRETÁRIA
Com vasta experiência na edu-

cação, Verônica é professora efetiva 
do quadro funcional do Município de 

Itaipulândia através do Concurso 
Público de 1999, atuando antes dele 
como professora na Rede Municipal 
de Ensino.

Atuou como professora da 
Educação Especial, Ensino Funda-
mental e Educação Infantil, diretora 
das escolas Multi-Educar, Dona 
Leopoldina, e CMEI João Batista 
Felicíssimo Ribeiro, além de secre-
tária de Educação. Verônica S. Rui 

assumiu no lugar de Angela Frey que 
deixou a pasta para tomar frente à 
Secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Lazer.

EDUCAÇÃO

"É um momento desafiador assumir a Secretaria, pasta na qual já atuei como professora, diretora e Secretária de Educação”.
Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Nova Secretária de Educação
Professora Verônica Rui

Gesto de amor surpreende alunos e equipe da Escola Multi-Educar
Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Itaipulândia adquire dois tratores e 
uma grade aradora para o setor da agricultura

AGRICULTURA

Esses tratores atenderão os produtores que se enquadram nos benefícios da Lei 1792/2019.

Nesta semana foram entregues 
dois tratores e uma grade aradora à 
Secretaria de Agricultura, adquiridos 
com recursos próprios do município.

Os equipamentos são de suma 
importância para atendimento, prin-
cipalmente, aos pequenos agriculto-
res, ou seja, aqueles que possuem 
áreas de terras em que os tratores 
maiores não são necessários serem 
utilizados.

A prefeita Cleide Prates mostrou-
-se satisfeita por mais esta aquisição. 
“Nosso município é na sua essência 
agrícola, portanto, nada mais justo 
que darmos aos nossos produtores 
a oportunidade de terem à disposi-
ção máquinas e equipamentos que 

possam lhes auxiliar na organização 
da propriedade.” Cleide também 
enalteceu o empenho da equipe da 
Secretaria de Agricultura, dizendo 
que “essas ações são possíveis 
quando temos equipes comprome-

tidas e agradecemos a dedicação 
dos responsáveis por viabilizarem 
a parte burocrática, o que agiliza os 
investimentos.”

Abel David Serena, Secretário 
de Agricultura, disse que “além de 

toda a frota que temos à disposição 
de nossos munícipes, esses dois 
tratores farão um trabalho essencial 
nas propriedades menores, além de 
auxiliar as equipes de trabalho em 
ações na conservação e limpeza das 

margens de rodovias e serviços de 
maneira geral.”

Esses tratores atenderão os 
produtores que se enquadram nos 
benefícios da Lei 1792/2019.

AQUISIÇÃO
Os tratores adquiridos são com 

potência de 78CV da marca LS 
Tractos PLUS80 CAB e o investi-
mento total foi de R$ 385.800,00 
(trezentos e oitenta e cinco mil e 
oitocentos reais).

Outro equipamento adquirido é 
uma grade aradora, 14 discos de 26”, 
com controle remoto e comando de 
levante hidráulico de pneus. O valor 
desta aquisição foi de R$ 29.990,00 
(vinte e nove mil, novecentos e 
noventa reais).

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Administração Municipal em parceria com a Itaipu fazem 
readequação de estrada no interior do município

As Secretarias de Agricultura e 
Obras estão realizando trabalhos 
com a adequação de estrada rural 
atendendo reivindicação antiga e 
buscando oferecer melhorias nas 

condições de trafegabilidade e esco-
ação da produção agrícola.

O trecho de estrada que está 
sendo adequado localiza-se na 
RM-28 (propriedade Minosso) e 
nas proximidades da propriedade 
Guellere.

Conforme informações das 
Secretarias, serão adequados 5.000 
m2 de estrada e implementada pavi-
mentação poliédrica de 8.800 m2.

Essas ações fazem parte do 
Convênio nº 2021/4500060881-
GBH, celebrado entre o Município 

de Itaipulândia e a Itaipu Binacional 
e tratam dessas melhorias nas estra-
das com adequações a pavimentação 
poliédrica.

De acordo com os responsáveis 
das pastas “estas estradas atendem 

produtores rurais com o escoamento 
da produção, bem como a rede de 
ensino com o transporte escolar e 
para tanto necessitamos de estradas 
em boas condições de tráfego.”

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Secretaria de Saúde de Itaipulândia realiza 
encontro com a Rede de Proteção 

SETEMBRO AMARELO

Proteção contra a violência doméstica, ao idoso, à criança e ao adolescente, racismo, bullying e a discriminação.

Na tarde de quinta-feira (2), a 
Secretaria de Saúde se reuniu com 
representantes da Rede de Proteção 
para orientar sobre os protocolos de 
atendimento às vítimas de violência. 
Estiveram presentes equipes da 
Secretaria de Educação, Conselho 
Tutelar, Secretaria de Assistência 
Social, Centro de Referência e 
Assistência Social, Polícia Militar e 
Polícia Civil.

“O objetivo deste encontro é 
melhorar e adequar o fluxo de atendi-
mento às pessoas que sofrem algum 
tipo de violência, seja ela física, moral, 
psicológica, sexual, material, entre 
outras. Nisto, se encaixam a violên-
cia doméstica, ao idoso, à criança e 
ao adolescente, racismo, bullying e 
discriminação, por exemplo” – explica 
a coordenadora de Atenção Básica, 
Joceméri Kestring.

O encontro é a primeira fase de 
uma capacitação que será realizada 

aos profissionais do Poder Público 
em atendimento às vítimas de vio-
lência. A ação faz parte do conjunto 
de atividades realizadas no Setembro 
Amarelo, mês de combate ao suicídio 
e promoção à vida.

A Rede de Proteção à Criança e 
ao Adolescente em Situação de Risco 
para a Violência é um órgão que tem 
o dever de assegurar os direitos, 
proteção social e desenvolvimento 
de potencialidades de crianças e 
adolescentes, para que tenham 
seus direitos ameaçados e violados, 
assegurando sua cidadania.
CVV

O principal canal de ajuda para 
prevenção ao suicídio é o Centro de 
Valorização à Vida (CVV). A ligação 
pode ser feita para o número 188 por 
telefone fixo ou por celular. Durante 
o atendimento, a pessoa em vulne-
rabilidade emocional irá conversar 
com um voluntário treinado que irá 
escutá-la ativamente. O objetivo do 
CVV é promover a valorização da 

vida e combater o suicídio.
DISQUE 100

O Disque Direitos Humanos, ou 
Disque 100, é um serviço para denún-

cia de violação de direitos. Podem 
ser denunciados casos de violência 
sexual às crianças e adolescentes, 
violência doméstica, violência contra 

o idoso, violência contra a pessoa 
com deficiência, racismo, homofobia, 
xenofobia, entre outros.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Marcel Micheletto se reúne com lideranças de 
Santa Helena  e visita o novo hospital 

Prefeito, vice, vereadores, secre-
tários, vice-presidente da Lar, Egídio 
Valiatti da Friella, presidentes de entida-
des locais  e da UTFPR recepcionaram, 
na tarde desta quarta-feira, na Câmara 
Municipal, o Secretário de Estado da 
Administração e Previdência, Marcel 
Micheletto, que também é deputado 
estadual.

Diversos assuntos de interesse do 
Município foram abordados durante o 
encontro, entre eles, a necessidade de 
parcerias com o Governo do Estado e 
Itaipu Binacional para, por exemplo, a 
construção de uma rodovia moderna 
para atender a população lindeira, 
ligando Foz do Iguaçu a Guaíra. Além 
disso, tratou-se sobre a transforma-
ção de Santa Helena em um polo 
microrregional em saúde, dotado de 
especialidades que irão atrair pacientes 

de outros locais, fazendo o caminho 
inverso ao atual: "O hospital Moacir 
Micheletto está totalmente preparado 
para ser a porta inicial desta conquista 
e o prefeito Zado, arrojado que é, tenho 
a certeza de que não medirá esforços 
para implantar todas as políticas públi-
cas para transformar este Município em 
um polo regional em saúde pública, 
ofertando atendimentos de qualidade 
e movimentando a economia" pontuou 

o Secretário de Estado.
Após a reunião, as autoridades 

foram até o hospital conhecer a 
estrutura e também conversar com 
alguns pacientes que lá estão sendo 
atendidos, na ocasião Micheletto 
fez uma analogia com a sua cidade, 
Assis Chateaubriand: "Vocês têm 
aqui uma estrutura muito apropriada e 
semelhante a matriz do hospital lá de 
Assis, vejo que os pacientes são bem 

atendidos e existe a possibilidade de 
expansão num futuro próximo," conclui.

O prefeito Zado classificou a tarde 
de hoje como muito produtiva, tendo 
em vista as boas notícias trazidas por 
Micheletto que beneficiarão direta-
mente a população santa-helenense: 
"A parceria que originou o Hospital em 
Santa Helena tem a mão e o apoio do 
Marcel que possui as portas abertas 
com o Governador Ratinho Júnior 
e não está medindo esforços para 
transferir recursos ao nosso Município, 
já conquistamos R$2 milhões para o 
hospital através destes acessos, e 
muitas outras grandes conquistas irão 
surgir com o apoio que temos o Marcel 
Micheletto, para nós é uma honra 
recebê-lo em Santa Helena" destacou.

Também esteve acompanhando 
a agenda de trabalho, o proprietário 
da Friella, Egídio Valiatti. Durante a 
reunião, ele disse que sua empresa 
está com os dois pés em Santa Helena 
e assim que forem emitidas as licenças 
ambientais, as obras do frigorífico de 
suínos serão iniciadas.

Em pauta também esteve a possi-
bilidade do Município em adquirir uma 
área de terras do Governo do Estado, 
que fica próxima a Base Náutica, 
para a implantação de UPL - Unidade 
Produtora de Leitões para assim, 
completar o ciclo da suinocultura em 
nosso Município.

SAÚDE

Assessoria de Imprensa do 
Município de Santa Helena
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Execução do asfalto no trajeto que liga Buriti 
à estrada da Santa está em fase de conclusão

OBRAS

Após um período paralisadas, as 
obras de recuperação com aplicação 
asfáltica na estrada que liga Linha 
Buriti até a Estrada da Santa, foram 
retomadas nesta semana.

A Administração Municipal, 
preocupada com a qualidade dos 
serviços prestados e entregues à 
população, contratou uma empresa 
especializada e fez a verificação da 
capacidade de sustentação da base 
da referida estrada antes da aplica-
ção asfáltica e agora esses serviços 
estão sendo concluídos.

A prefeita Cleide Prates enfa-
tizou a importância dessa estrada 
para os moradores daquela região. 
“Sabemos que nessa região em que a 
estrada está localizada temos a circu-

lação de veículos e caminhões, uma 
vez que ali temos uma forte produção 
de suínos e aves. Com o empenho 
de nossa equipe e após alguns dias 

de atraso, estamos conseguindo 
concluir os serviços que serão muita 
valia para os usuários.”

De acordo com dados repassa-

dos pelo setor responsável o trecho 
atendido perfaz 2,2 km em um total 
de 12.888 m2 e um investimento de 
R$ 1.116.900,04 (um milhão, cento 

e dezesseis mil, novecentos reais 3 
quatro centavos). A empresa exe-
cutora da obra é a Terraplanagem 
Aliança.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Asfalto na estrada entre Botafogo-São José do Itavó é concluído

Na última semana a empresa 
responsável pela obra de aplicação 
de cape asfáltico na estrada que liga 
Linha Botafogo até São José do Itavó 
(Sana Seca), concluiu os trabalhos 
em todo o trecho.

Ressalta-se que os serviços 
dessa obra foram paralisados por 
vários dias mas a empresa retomou 
os trabalhos recentemente a conclu-
são ocorreu.

Conforme processo licitatório, 
são 5,6 km de extensão com 33.464 
m2 beneficiados com recuperação 
de base em vários pontos do trajeto 
e revestimento em CBUQ com 4 cm 
de espessura.

A Prefeita Cleide disse que “fica-
mos felizes em poder oferecer melho-
res condições de trafegabilidade aos 
usuários deste trecho de estrada, 
uma vez que por ali passam inúmeros 

veículos, ônibus e caminhões, pois 
a estrada está localizada em uma 
importante região produtora de nosso 
município.” E concluiu dizendo que 
“são recursos próprios do município 

investidos em prol da população.”
A empresa executora das obras 

é a Terraplenagem Aliança e o valor 
investido foi de R$ 1.834.100,00 (um 
milhão, oitocentos e trinta e quatro mil 

e cem reais) com recursos próprios 
do município.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Mais que energia, Itaipu gera 
desenvolvimento e deixa legado para a região 
e o País, afirma general Ferreira

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Afirmação foi feita após diretor-geral da binacional cumprir agenda de dois dias em municípios da área de influência do reservatório.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu 
Binacional, general João Francisco 
Ferreira, percorreu, nesta quarta (1º) 
e quinta-feira (2), diversos municípios 
da área de influência do reservatório 
da usina, para conhecer de perto as 
ações sociais e ambientais voltadas 
ao desenvolvimento sustentável do 
território, a longevidade do reserva-
tório e a geração de energia no longo 
prazo para o Brasil e o Paraguai.

Prestes a completar cinco meses 
como diretor-geral brasileiro da Itaipu 
(no próximo dia 9 de setembro), 
Ferreira afirma que, evidentemente, 
já sabia da importância dessas 
iniciativas e a relação delas com 
o negócio da empresa, por conta 
das informações que recebe e das 
decisões que precisam ser tomadas 
no dia a dia da gestão da margem 
brasileira da binacional.

Mas o contato direto com os públi-
cos atendidos por essas ações, como 
agricultores familiares, catadores de 
materiais recicláveis, pescadores 
artesanais e indígenas, nesses 
dois dias de roteiro pelo território, 
possibilitou perceber algo que vai 
além das informações que ele recebe 
por meio de planilhas e relatórios. E 
esse contato só foi possível agora, 
após algumas tentativas de agenda 
adiadas por conta das limitações 
impostas pela pandemia de covid-19.

“Itaipu nasceu para gerar energia 
e cumpre muito bem essa missão. O 
cuidado ambiental também nasceu 
com a empresa e veio evoluindo. 
Com o tempo, a Itaipu aprimorou 
seus objetivos para a promoção 
do desenvolvimento sustentável. 
Mas um objetivo que a gente não 
costuma citar é que essas ações 
também produzem felicidade. E é 
isso que pude perceber: pessoas que 
estão felizes, pois veem resultados 
concretos na melhoria de suas vidas”, 
afirmou o diretor-geral, que visitou 
os municípios acompanhado pelo 
diretor de Coordenação, general Luiz 
Felipe Carbonell.

Para o general Ferreira, as ações 
socioambientais são um legado 
importantíssimo da Itaipu não só 

para a região, como para o País. E 
ele destacou o fato de como essas 
iniciativas, realizadas sempre em 
parceria, se interconectam e se 
relacionam ao negócio da Itaipu. “E 
isso tudo é multiplicado pelas ações 
de educação ambiental, transmitindo 
a importância dessas ações para as 
próximas gerações nas escolas, no 
Ecomuseu, no Refúgio [Biológico]. 
Esse é um legado que ainda vai 
causar impacto por muito tempo, 
até porque vamos continuar fazendo 
isso”, garantiu.

Tome-se o exemplo da reade-
quação de estradas rurais, uma 
das ações da iniciativa Gestão por 
Bacias Hidrográficas. Desde 2003, 
Itaipu já readequou quase dois mil 
quilômetros na região. Uma reade-
quação recente foi em um trecho 
de cerca de 3 km em Moreninha, 
localidade próxima ao município de 
Santa Helena. Antes, esse trecho 
contribuía com a erosão e a perda 
de solos. Quando chovia, a estrada 
levava água em excesso, que rompia 
as curvas de nível da lavoura e os 
sedimentos iam parar no rio e no 
reservatório da Itaipu.

Benefício direto
A readequação beneficia direta-

mente a propriedade de 12 hectares 
em que o agricultor Edgar Siegloch 
planta soja e milho desde 2002. 
“Antes, quando chovia, a água levava 
tudo embora”, comenta o produtor, 
lembrando que se beneficia de 

outras ações da Gestão por Bacias 
Hidrográficas, como o abastecedouro 
comunitário e assistência técnica. 
“Isso ajuda muito a produção e não 
paguei nenhum real para ter essas 
melhorias.”

Além da redução dos sedimentos 
por meio das ações de conserva-
ção de solos, a Itaipu também se 
preocupa em diminuir o aporte de 
pesticidas, incentivando produtores 
a adotarem técnicas agrícolas mais 
sustentáveis, como a agricultura 
orgânica. Por meio de um convênio 
com uma cooperativa de assistência 
técnica, a Biolabore, a empresa 
auxilia 1.200 famílias de agricultores, 
inclusive viabilizando a conversão 
das propriedades e a obtenção da 
certificação orgânica.

Um desses agricultores é Adão 
Manuel da Silva, que comercializa 
parte de sua produção na feira que 
é realizada todas as quartas-feiras 
e sábados em Santa Helena. Em 
apenas três hectares irrigados, ele 
tem uma produção diversificada 
de legumes e hortaliças, e aplica 
técnicas como a rotação de culturas.

Com o fechamento das escolas, 
Silva perdeu uma importante fonte 
de receita, mas está otimista com a 
volta das aulas presenciais e recen-
temente conseguiu certificar um 
hectare de sua propriedade para a 
produção orgânica, que deverá resul-
tar em um aumento de 30% na renda. 
“Com a pandemia, aumentou muito 
a procura por produtos saudáveis”, 

comentou Adão, acrescentando que 
as boas perspectivas com o cultivo 
de orgânicos fizeram com o que o 
filho deixasse de trocar o campo 
pela cidade.

Os pescadores artesanais da 
área do reservatório da Itaipu também 
têm uma oportunidade de renda 
extra, ao optar pelo cultivo de peixes 
em tanques-rede. Além do forneci-
mento dos tanques e de assistência 
técnica, a Itaipu, em parceria com as 
prefeituras, regularizou e organizou o 
acesso ao reservatório, fornecendo a 
infraestrutura dos pontos de pesca.

José Amâncio Rodrigues é um 
dos 80 pescadores da Colônia São 
Pedro, em Santa Terezinha de Itaipu, 
e tem sua base no Ponto de Pesca 
5, juntamente com outras nove famí-
lias. Segundo ele, o cultivo de pacu 
oferece um importante complemento 
da renda, chegando a representar 
30% de seus ganhos (os outros 70% 
vêm da pesca extrativa). Além do 
benefício econômico, o projeto tem 
reflexos ambientais, pois diminui a 
pressão sobre o estoque pesqueiro 
do reservatório, contribuindo com a 
conservação da biodiversidade.

Outro projeto com reflexos 
ambientais, econômicos e sociais 
está na gestão de resíduos sólidos. 
Por meio de uma parceria com a 
Itaipu e a prefeitura, a Associação 
dos Catadores de Recicláveis de 
Santa Terezinha de Itaipu (Acaresti) 
é responsável pela coleta seletiva 
em todo o município, beneficiando 

46 famílias que antes tinham uma 
renda de R$ 450 mensais e que hoje 
chega a uma média de R$ 4 mil/mês. 
A associação é responsável pela 
reciclagem mensal de mais de 150 
toneladas de materiais, fazendo de 
Santa Terezinha um dos municípios 
com os melhores índices no trata-
mento de resíduos sólidos no País.

O roteiro do general Ferreira 
também incluiu a comunidade 
indígena do Añetete, no município 
de Diamante D’Oeste, que Itaipu 
apoia com ações como a assistência 
técnica para a produção agrícola, 
segurança nutricional, construção 
de moradias, produção de artesa-
nato, entre outras. Recentemente, 
a empresa apoiou a comunidade 
com a doação de alimentos durante 
a pandemia, além da climatização 
de salas de aula, a construção de 
uma quadra poliesportiva coberta 
e de um campo de futebol. Para o 
cacique João Miriel, o apoio da Itaipu 
é fundamental para a comunidade 
e os recentes investimentos vão 
impactar diretamente na qualidade 
de vida, principalmente das crianças.

Entusiasmo
Além da visita às comunidades 

atendidas pela Itaipu, o roteiro do 
diretor também incluiu temas mais 
técnicos de meio ambiente, que 
foram apresentados durante um 
sobrevoo de helicóptero de áreas 
de floresta e do percurso em barco 
de um braço do reservatório para ver 
as atividades de monitoramento da 
qualidade da água. A visita terminou 
em Mundo Novo, no Mato Grosso 
do Sul, onde o diretor plantou uma 
árvore (erva-mate) em um trecho final 
de regeneração florestal do Refúgio 
Biológico Binacional Maracajú.

Ao final, o diretor ressaltou a 
qualidade e o entusiasmo do corpo 
técnico de Itaipu, que com um número 
reduzido de funcionários e por meio 
de tecnologias modernas como 
drones e georreferenciamento, dá 
conta de coordenar atividades em 
um território extremamente amplo, 
ao longo dos mais de 170 km de 
extensão linear do reservatório.

Assessoria 
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Município de Missal anuncia aporte financeiro 
para habitação rural de 55 produtores

Na tarde desta terça-feira, 31 de 
agosto, a secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Missal organizou 
uma importante reunião para apre-
sentar informações sobre o programa 
de Habitação Rural de Missal. 

O Conselho Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente aprovou 
previamente a participação de 55 
produtores a receber o benefício. 
Para confirmar o recurso, estes 
produtores passarão ainda por uma 
avaliação social e o parecer vai 
garantir o aporte para reforma.

Melhorar a qualidade de vida 

do produtor no campo; Dar mais 
segurança e conforto nas casas; e, 
evitar o êxodo rural, são os objetivos 
principais do programa. Entre os cri-
térios para se enquadrar, está possuir 
área rural inferior a 20 hectares; ser 
proprietário ou filho de proprietário 
com contrato de parceria; não ter 
débito na Prefeitura; e, ser aprovado 
pelo parecer social e pela Comissão 
Especial (5 membros).

O Prefeito de Missal, Adilto Luis 
Ferrari, falou da satisfação em poder 
auxiliar, através do programa, os 
produtores rurais que necessitam. 
“Temos o propósito de fazer um 
programa sério, pois, se trata de 

dinheiro público e desejamos que 
nos auxiliem para que o programa 
seja de fato transparente”, pediu 
aos beneficiários durante a reunião.

Ferrari ainda acrescentou que a 
Administração tem um compromisso 
de garantir moradia digna e enten-
dendo a necessidade que existe, 
solicitou junto a Câmara a aprovação 
de um aporte de até 15 mil reais para 
as reformas. “Para mim a obra mais 
importante da nossa gestão é essa 
que vocês poderão fazer em suas 
casas”, exclamou.

O vice-prefeito Chenho, aprovei-
tou e lançou um desafio aos produ-
tores rurais beneficiados: Até o Natal 

ter as casas reformadas. “Desejo que 
assumam este compromisso, a fim 
de ter um final de ano mais tranquilo 
e mais feliz”, destacou. Foram cerca 
de 280 inscritos para Habitação rural 
em Missal e 55 tiveram o benefício 
pré-aprovado.

Comissão de Avaliação
Fazem parte da Comissão Espe-

cial para avaliação e aprovação dos 
beneficiários pelo Plano de Desenvol-
vimento Agropecuário do município 
de Missal, o vice-prefeito Eugênio 
Schwendler enquanto Presidente, 
José Urbano Braun, Daniela Kunz, 
Altair Luiz Fetzner e Joceli Schroeder 

como membros. 

Legislação
O programa de Habitação Rural 

em Missal tinha um aporte financeiro 
de até 10 mil reais por produtor. 
Com a alteração, que passou pela 
apreciação e aprovação da Câmara 
de Vereadores, o aporte passa a ser 
de até 15 mil reais de acordo com a 
lei nº 1.594 de 08 de junho de 2021. 
O aporte será para aquisição de 
materiais de construção, destinados 
a pequenas reformas, ampliações de 
suas habitações e construções de 
novas residências.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Os beneficiários foram pré-aprovados pelo Conselho de Agricultura e Meio Ambiente e passarão ainda por uma avaliação social .
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Suinocultores participaram de Dia de Campo 
organizado pela empresa RG Energia

No último sábado, 04 de setem-
bro, um grupo de produtores rurais 
que atua com a Suinocultura, parti-
cipou do Dia de Campo organizado 
pela RG Energia, empresa situada 
em Cascavel-PR e atua há mais de 10 
anos com bioenergia. Os produtores 
de Missal foram conhecer um modelo 
de propriedade em Santa Helena 
que possui o sistema de Bioenergia 
através da referida empresa.

Conforme explicou o Engenheiro 
Eletricista, Rafael Ghellere, um dos 
responsáveis pela empresa, o evento 
proporcionou a apresentação de um 
dos projetos desenvolvidos pela 
empresa, funcionando na região 
há mais de 03 anos. “Estamos no 
mercado há mais de 10 anos traba-

lhando com a implantação de usinas 
de energia a partir da fonte de biogás 
em suinocultura”, apresenta.

A Administração Municipal de 
Missal prestou apoio ao evento, 
disponibilizando a estrutura neces-
sária para que os produtores se 
deslocassem até o município vizinho 
de Santa Helena, bem como o local 
para posteriormente a RG Energia 
pudesse explanar quanto às ques-
tões relacionadas aos custos, inves-
timentos e o retorno proporcionado 
através da energia gerada com os 
dejetos de suínos.

Rafael ainda informou que a 
empresa busca apresentar a modali-
dade de negócio que é relativamente 
nova no mercado para os produtores 
de Missal. “Justamente para viabili-
zar os projetos, tanto pelo lado da 
sustentabilidade com o tratamento 
de dejetos, quanto pelo lado eco-

nômico, viabilizando a produção e 
o fornecimento de energia”, detalha 
o Engenheiro Eletricista.

A RG Energia possui mais de 
50 usinas implantadas no Oeste 
do Paraná e por uma demanda do 
município, que é o 2º maior produtor 
de suínos per capita do Estado, 
veio até Missal para apresentar os 
projetos. “Temos na cadeia produtiva 
de proteína animal, principalmente 
na suinocultura, o passivo que é 
o dejeto. Buscamos transformar 
este passivo ambiental em fonte de 
renda”, exclama Ghellere.

“Por intermédio da implantação 
do sistema de geração de uma usina 
de produção de energia, um dos 
equipamento que é o biodigestor, 
faz o tratamento do dejeto e acaba 
produzindo o Biogás, que é essen-
cialmente composto por metano, um 
gás 21 vezes mais poluente que o 

CO2  lançado para a atmosfera”, 
explica o engenheiro.

Quanto à custos de operaciona-
lização, Rafael explicou que atual-
mente existem tecnologias bastante 
consolidadas. “Existe ainda um certo 
receio no investimento em plantas de 
produção de biogás, porém, existem 
linhas de crédito com taxas de juro 
bem atrativas”, exemplifica. “Temos 
bons projetos para trazer a segurança 
que o produtor rural precisa, nosso 
foco é no resultado do produtor”, 
conclui. 

Participantes
Mais de 50 produtores de Missal 

participaram do Dia de Campo. O Pre-
feito Adilto Luis Ferrari, vice-prefeito, 

Eugênio Schwendler, o secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, Altair 
Luiz Fetzner e os vereadores Elias 
Xavier Andrade, Tarcísio Mascarello, 
Valetin Kniphoff, Jair Rauber e Maico 
Luzzi (Boi), também foram conhecer 
a propriedade em Santa Helena.

Representando o IDR Paraná 
(Antiga Emater), Ronaldo Foches-
satto, e a Itaipu Binacional, o coor-
denador de Bacias Hidrográficas, 
Seno Leopoldo Anton, também 
foram conferir a Usina de Biogás em 
Santa Helena. O Prefeito anfitrião, de 
Santa Helena, Evandro Grade Zado 
recepcionou a comitiva de Missal. 

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal 
Crédito fotos do Dia de Campo em Santa 
Helena: Aldírio Basei/Portal Missal
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ESTEFANO LUIS KIST torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Ambiental Simplificada para SUINOCUL-
TURA (TERMINAÇÃO) implantada na Parte do Lote Ru-
ral Nº 77, Linha Padre Rick, Município de Missal-PR, com 
validade até 02/09/2027. 

PUBLICAÇÕES DE SÚMULAS

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

PAULO WEBER, torna público que irá requerer ao IAT, a 
Licença de Operação para SUINOCULTURA (TERMI-
NAÇÃO), instalada na Parte do Lote Rural Nº 79, Gleba 
Nº14, Linha Progresso, no município de Itaipulândia-PR. 

Sabores de Pizza  Caça Palavras

Provavelmente o seu sabor de pizza favorito está presente neste caça palavras. As palavras deste 

caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

C E M U S S A R E L A C O F O

B A U R U O L O M B O H S R S

C O R E A N A E H O N E M A A

D S O N M T L I B T C S G N L

O E N P E H H I A E D T N G A

R P T E R S O S I A H E O O M

L E T I I E E C A M A R Ã O E

I P B T C D Ó C N D G T P E A

T P O O A A L D A O L E U S M

O E M D N E E K N N R B P M G

S R B E A H O Z E U E A R H B

C O O P N F O L A M R C S E A

A N M E I L S N W G I O V E S

N E F R A M A M O R A N G O C

A R Y U P R E S T I G I O H A

ALHOEÓLEO
AMERICANA
ASPARGOS

ATUM
BACON

BAIANA
BASCA
BAURU

BOMBOM
CAMARÃO

CARNESECA
CHESTER
COREANA
FRANGO

GORGONZOLA

LOMBO
MORANGO

MUSSARELA
PEITODEPERU
PEPPERONE

PERUANA
PRESTIGIO

SALAME
TOSCANA

Sabores de Pizza  Caça Palavras

Provavelmente o seu sabor de pizza favorito está presente neste caça palavras. As palavras deste 

caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

C E M U S S A R E L A C O F O

B A U R U O L O M B O H S R S

C O R E A N A E H O N E M A A

D S O N M T L I B T C S G N L

O E N P E H H I A E D T N G A

R P T E R S O S I A H E O O M

L E T I I E E C A M A R Ã O E

I P B T C D Ó C N D G T P E A

T P O O A A L D A O L E U S M

O E M D N E E K N N R B P M G

S R B E A H O Z E U E A R H B

C O O P N F O L A M R C S E A

A N M E I L S N W G I O V E S

N E F R A M A M O R A N G O C

A R Y U P R E S T I G I O H A

ALHOEÓLEO
AMERICANA
ASPARGOS

ATUM
BACON

BAIANA
BASCA
BAURU

BOMBOM
CAMARÃO

CARNESECA
CHESTER
COREANA
FRANGO

GORGONZOLA

LOMBO
MORANGO

MUSSARELA
PEITODEPERU
PEPPERONE

PERUANA
PRESTIGIO

SALAME
TOSCANA

Sabores de Pizza  Caça Palavras

Provavelmente o seu sabor de pizza favorito está presente neste caça palavras. As palavras deste 

caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

C E M U S S A R E L A C O F O

B A U R U O L O M B O H S R S

C O R E A N A E H O N E M A A

D S O N M T L I B T C S G N L

O E N P E H H I A E D T N G A

R P T E R S O S I A H E O O M

L E T I I E E C A M A R Ã O E

I P B T C D Ó C N D G T P E A

T P O O A A L D A O L E U S M

O E M D N E E K N N R B P M G

S R B E A H O Z E U E A R H B

C O O P N F O L A M R C S E A

A N M E I L S N W G I O V E S

N E F R A M A M O R A N G O C

A R Y U P R E S T I G I O H A

ALHOEÓLEO
AMERICANA
ASPARGOS

ATUM
BACON

BAIANA
BASCA
BAURU

BOMBOM
CAMARÃO

CARNESECA
CHESTER
COREANA
FRANGO

GORGONZOLA

LOMBO
MORANGO

MUSSARELA
PEITODEPERU
PEPPERONE

PERUANA
PRESTIGIO

SALAME
TOSCANA

Sabores de Pizza  Caça Palavras

Provavelmente o seu sabor de pizza favorito está presente neste caça palavras. As palavras deste 

caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

C E M U S S A R E L A C O F O

B A U R U O L O M B O H S R S

C O R E A N A E H O N E M A A

D S O N M T L I B T C S G N L

O E N P E H H I A E D T N G A

R P T E R S O S I A H E O O M

L E T I I E E C A M A R Ã O E

I P B T C D Ó C N D G T P E A

T P O O A A L D A O L E U S M

O E M D N E E K N N R B P M G

S R B E A H O Z E U E A R H B

C O O P N F O L A M R C S E A

A N M E I L S N W G I O V E S

N E F R A M A M O R A N G O C

A R Y U P R E S T I G I O H A

ALHOEÓLEO
AMERICANA
ASPARGOS

ATUM
BACON

BAIANA
BASCA
BAURU

BOMBOM
CAMARÃO

CARNESECA
CHESTER
COREANA
FRANGO

GORGONZOLA

LOMBO
MORANGO

MUSSARELA
PEITODEPERU
PEPPERONE

PERUANA
PRESTIGIO

SALAME
TOSCANA



Negócios - 1110 de Setembro de 2021

Sitio de 5 alqueires, 100% me-
canizados, casa em alvenaria, galpão 
pré-moldado, poço artesiano, 4 chiquei-
ros automatizados, um grelhado, 3 com 
lamina de agua, capacidade para 2.700 
suínos, integração Frigorifico Friella. 
Linha Santa Cruz do Incra, São Miguel do 
Iguaçu Pr.

Area de 121.000m² (5 alqueires) sem 
benfeitorias sendo 4 alqueires mecani-
zados para plantio, restante em pasto e 
reserva. Próximo a Comunidade de Linha 
São Pedro, Missal Pr. Valor 7.500 sacas 
de soja, sendo: 4.500 sacas soja de entra-
da e mais duas parcelas anuais de 1.500 
sacas por parcela.

Sitio de 2.3 alqueires em pasta-
gens, casa, nascente. Valor 230.000,00 
aceita troca por imóvel em Missal, ou 
veículo como parte de pagamento. Loca-
lizado na Comunidade de Santo Antônio 
Município de Ramilandia Pr.

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 900.000,00

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 37.000m², casa de 240m², 
três quartos, três banheiros, sala, duas 
cozinhas com moveis sob medida, gara-
gem, edícula, lavanderia, mais duas casas 
de 70m² em alvenaria, para funcionários, 
um galpão em madeira de 480m², um 
galpão pré moldado de 150m², area estru-
turada para piscicultura, agua nascente, 
8 açudes com capacidade para 80.000 
alevinos, local excelente para instalação 
de pesque pague, motor diesel com gera-
dor de 40 kw, 17 arreadores. Asfalto até 
a propriedade, localizado no Distrito de 
Santa Inês no Município de Itaipulândia 
Pr. Valor 1.500.000,00 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 
350.000,00 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 hecta-
res mecanizados, Granja de suínos, 
4 chiqueiros, para 2.000 suínos, poço 
artesiano, dois galpões, casa de alve-
naria 140m², açude, irrigação. Localiza-
do 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.

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 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.
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.

Apartamento novo, Residencial e 
Comercial São Miguel, 1ª andar, Ap 102. 
Metragem total: 118,75m², área privada 
74,96m². Dois quartos, sala de estar, sala 
de janta, cozinha, um banheiro, lavande-
ria, sacada, uma vaga de garagem, Lo-
calização privilegiada, próximo ao centro 
comercial, Avenida Brasil , 2420 Centro 
Medianeira Pr.Valor 350.000,00

Casa 144m², mais sala/escritório 
64m²,total área construída 208m², for-
ro em laje, detalhes em gesso, piso em 
porcelanato, três quartos, suíte, closet, 
banheiro social, sala de estar, sala de 
janta, cozinha, garagem, lavanderia, 
edícula, lavabo, área de serviços, terreno 
de 532m², Rua Rene Pauli, 69, Missal Pr. 
Valor: 780.000,00 aceita propostas.

Casa 130m², com Sala Comercial 
de 60m², anexa, localizada na Rua Cerro 
Largo esquina com Rua Nossa Senhora 
da Luz, Centro Missal Pr. Valor 400.000,00

Casa nova em alvenaria, 146m², 
alto padrão, três dormitórios, suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, lavanderia, 
edícula, garagem para dois veículos, ter-
reno 442m², cercado, portão eletrônico. 
Rua Pedro Butzke, próximo ao Centro, 
Missal Pr, valor: 530.000,00. Sala Comer-
cial, 200m² em alvenaria, com 2 quitinetes 
anexas com garagem, terreno de 460m², 
Rua Itapiranga Esquina com Rua Parana, 
Centro Missal Pr. Valor 650.000,00

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 140.000,00

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 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 300.000,00 
aceita propostas.

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. Valor: 
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.

Casa, alvenaria, 124m², três quar-
tos, suíte, banheiro social, sala, cozinha, 
lavanderia, edícula, garagem. Terreno 
322m², murado/cercado, portão eletrôn-
ico. 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 Itai-
pulândia Pr. Valor 280.000 aceita troca por 
casa em Missal.

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 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 300m², no Bairro Padre Rick, 
Missal Pr. Valor 58.000,00.

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 58.000,00.

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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O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu, por meio da 
secretaria de Assuntos Comunitários, 
iniciou o Cadastro de Pretendentes 
para os interessados em fazer parte 
do programa Viver Mais Paraná, que 
irá instalar um Condomínio do Idoso  
no município.

O cadastro está sendo realizado 
em parceria com a Companhia de 
Habitação do Paraná (COHAPAR) 
e pode ser efetuado na secretaria 
de Assuntos Comunitários, locali-
zada no Paço Municipal, ao lado do 
calçadão, ou através do site: https://
www.cohapar.pr.gov.br/Viver-Mais.

Podem se cadastrar idosos que 
se enquadram nas exigências do 
programa, que são:
ter idade acima de 60 anos;
ser casal de idoso acima de 60 anos, 
ou o beneficiário ter acima de 60 
anos podendo o cônjuge ter menos 
de 60 anos;
pessoa solteira acima de 60 anos;
não pode ter filhos morando junto;

renda de 01 a 06 salários mínimos 
devendo der formal e comprovada
não ser proprietário de imóvel;
Para o cadastro é necessário apre-
sentar os seguintes documentos:
CPF
RG
Certidão de Casamento ou averba-
ção de divórcio
Carteira Profissional ou comprovante 
de renda, aposentadoria ou BPC 
(Beneficio de prestação continuada)
Comprovante de residência

‘Este é um importante passo 
para concretizarmos essa grande 
conquista do município, que é o Con-
domínio do Idoso. Durante o mês de 
setembro estaremos intensificando 
o cadastro, pois a expectativa é de 
grande procura dos interessados, 
que já buscavam informações sobre 
o cadastramento. Os interessados 
podem nos procurar que temos 
uma pessoa treinada para realizar o 
cadastro de quem precisa de apoio’, 
destacou o secretário de Assuntos 
Comunitários, Alexandro Alcará.

O Viver Mais Paraná é uma 

modalidade do programa estadual 
de habitação voltado ao atendimento 
de idosos, com a construção de con-
domínios horizontais fechados com 
40 moradias, para casais ou pessoas 

solteiras acima de 60 anos, com 
completa infraestrutura de saúde, 
assistência social e lazer.

Para mais informações, é só 
procurar a secretaria de Assuntos 

Comunitários ou entrar em contato 
pelo telefone: 3565-8177.

São Miguel do Iguaçu inicia o Cadastro 
de Pretendentes para o Condomínio do Idoso

Ato Cívico no Paço Municipal comemora os 199 anos da Independência do Brasil

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu, por meio da 
secretaria de Educação e do depar-
tamento de Cultura, da secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer, realizou 
na manhã desta terça-feira, 07 de 
setembro, um Ato Cívico para marcar 
as comemorações dos 199 anos da 
Independência do Brasil.

O ato foi realizado em frente 
ao Paço Municipal e contou com 
a presença do prefeito, Motta; do 
vice-prefeito, Claudio Rodrigues; 

secretários municipais, diretores de 
departamento, vereadores, repre-
sentantes das forças de segurança 
e das instituições de ensino do 
município, Acismi, e da comunidade 
em geral.

Para destacar o momento impor-
tante de amor à pátria, alunos do 
Centro Municipal de Educação Infan-
til (CMEI) Maridi Mendes Leandro, da 
Escola Municipal Vitorino Barbiero, 
do Colégio Estadual do Campo 
Castelo Branco, do Colégio Estadual 
Indígena Teko Ñemoingo, do Colégio 
Franciscano Nossa Senhora de 
Fátima – CONSFÁTIMA, Colégio 

Educação Ativa e do Grupo Municipal 
de Teatro realizaram apresentações 
artísticas.

Para encerrar, 500 balões com 
sementes de diferentes árvores 
foram soltos para entrarem em con-
tato com a natureza em diferentes 
lugares, representando o respeito 
pela nossa pátria e pela natureza 
que tanto está sofrendo com o des-
matamento e as queimadas.

O céu de São Miguel do Iguaçu 
ganhou um colorido especial em 
sinal de recomeço para um mundo 
bem melhor.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Quiosques do Balneário 
Jacutinga em Itaipulândia 
recebem melhorias

TURISMO

A Secretaria de Turismo e 
Lazer, através do Departamento de 
Turismo, está implementando algu-
mas melhorias junto ao Balneário 
jacutinga com relação à pinturas 

nos quiosques.
Conforme disse a Secretária de 

Turismo e Lazer Angela Frey “são 
serviços de pinturas que estamos 
realizando com a equipe de traba-
lho. Estão recebendo pintura nova, 
as mesas, bancos e piso, além de 
solucionar alguns detalhes que por 
ventura se fizer necessário.”

Ainda conforme disseram os 
integrantes da Secretaria, e respon-
sáveis pelo trabalho, essas melhorias 
estão sendo feitas com antecedência 
prevendo uma possível abertura 
do Balneário Jacutinga, conforme 
se comportar a pandemia do novo 
coronavírus.

Membros da Defesa Civil de Itaipulândia 
participam de Capacitação em Combate a Incêndio Ambiental

Na quarta-feira, 08, foi realizada 
uma Capacitação Básica em Com-
bate à incêndio Ambiental envolvendo 
agentes da Defesa Civil da região 
lindeira junto ao Campus UTFPR de 
Santa Helena.

No período da manhã, uma pales-
tra da brigada da Itaipu Binacional foi 
realizada e uma palestra básica de 
Combate a Incêndio Ambiental. As 
ações práticas foram realizadas em 

bairros próximos a UTFPR.
Participaram da capacitação, 63 

pessoas oriundas dos municípios 
lindeiros, sendo três integrantes da 
Defesa Civil de Itaipulândia.

Conforme disseram os represen-
tantes de Itaipulândia “é importante 
nos aprimorarmos com essas capa-
citações pois em casos eventuais 
de necessidade podemos dar uma 
melhor resposta no combate à 
incêndios em nossa área de atuação.”

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Alunos recebem premiação por participação 
em projeto ambiental em Serranópolis 

Na última sexta-feira (03), o 
Governo Municipal realizou um ato 
para parabenizar os alunos da Escola 
Municipal Serranópolis do Iguaçu que 
fizeram parte da escolha do símbolo 
da coleta seletiva no município. 

Segundo a técnica da UVR (Uni-
dade de Valorização de Recicláveis) 
Andreia Stadler, o evento marcou a 
apresentação do novo caminhão da 
coleta seletiva aos associados da 
ASSESI – Associação dos Separa-
dores de Materiais Recicláveis de 
Serranópolis do Iguaçu “Este dia 
foi muito importante principalmente 
para os associados da ASSESI que 
conheceram o caminhão que irá rodar 
o município na coleta seletiva, um 
caminhão mais adequado e seguro. 
Além disso, os alunos que influencia-

ram nas ideias do mascote e tema 
da campanha receberam uma lem-
brança que foi doada pela ASESSI 
e viram suas idéias materializadas 
na forma de adesivo estampado no 
caminhão que vai rodar o município” 
completou. 

Vale lembrar que após o cami-
nhão que chegou através de con-
vênio com a Itaipu para ser utilizado 
na coleta seletiva irá ser entregue 
oficialmente após o emplacamento 
e demais regulamentações. 

Participaram do encontro, repre-
sentantes da Itaipu Binacional, da 
Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, o prefeito Ivo 
Roberti, o vice-prefeito Gilberto Mar-
saro, professores, pais dos alunos e 
associados da ASSESI.

 MEIO AMBIENTE

Os alunos que influenciaram nas ideias do mascote e tema da campanha receberam uma lembrança que foi doada pela ASESSI. 

Municípios lindeiros discutem nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu

Na quarta-feira (01), o prefeito 
Ivo Roberti esteve reunido em foz do 
Iguaçu com os catorze (14) prefeitos 
dos municípios lindeiros ao Parque 
Nacional do Iguaçu para debater a 

proposta de concessão do PNI que 
está em processo licitatório. 

A principal pedida é que, neste 
novo contrato os municípios lindeiros 
tenham participação nos resulta-
dos dos investimentos que serão 
também a manutenção dos direitos 

já adquiridos na atual concessão. 
O prefeito Ivo comentou sobre o 
encontro, “Temos que nos unir 
para que nessa nova concessão 
não sejamos esquecidos como na 
última, temos que lutar para que 
as trilhas que temos no parque não 

sejam fechadas e novas possam ser 
exploradas” finaliza. 

Em reunião, Ivo Roberti sugeriu 
acréscimo de nova cláusula ao con-
trato da nova concessão, incluindo 

a obrigatoriedade de investimentos 
por parte da empresa vencedora do 
certame (Concessionária) nos muni-
cípios lindeiros o qual Serranópolis 
pertence.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis
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