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Na tarde de terça-feira, 14, 
mais uma obra teve a assinatura da 
Ordem de Serviços no município de 
Itaipulândia.

Desta vez trata-se da reforma do 
Centro Social do Bairro Curitibano 
com troca de todo o telhado, instala-
ção elétrica será refeita, reforma dos 
banheiros, palco, troca das portas e 
janelas, instalação de brinquedos e 
luminárias na praça.

A empresa vencedora da licitação 
e executora da obra é a BF Constru-
tora Ltda e o prazo de execução é de 
6 meses. O valor investido será de 

R$ 291.930,31 (duzentos e noventa 
e um mil, novecentos e trinta reais e 
trinta e um centavos).

A prefeita Cleide Prates, o Vice-
-prefeito Lindolfo M. Rui, o Secretário 
de Obras Jorge Heindrickson, o Dire-

tor de Obras Rodrigo Pavinatto e o 
representante da empresa estiveram 
presentes no ato de assinatura da 

Ordem de Serviços.

Mais uma obra entregue à comunidade pela 
Administração Municipal de Itaipulândia

Na sexta-feira, 10, a Adminis-
tração Municipal de Itaipulândia, 
efetuou a entrega oficial com o Ato 
Inaugural da Praça no Loteamento 
Facioni.

A referida Praça conta com pista 
de caminhada, campo de futebol, 
playground, pista para bike e estru-
tura que abriga a academia ao ar livre.

Conforme disse a prefeita Cleide 
Prates “mais uma obra projetada e 
entregue à comunidade para que 
todos possam usufruir. Essa Praça 
era uma reivindicação dos moradores 
do Loteamento Facioni e arredores e 
com a conclusão dos serviços está 
disponível para que todos possam 
aqui praticar atividades físicas e 
de lazer. Cleide frisou também que 
“nossa equipe não mede esforços 
para realizar investimentos quando 

se trata de oferecer oportunidades 
de melhoria na qualidade de vida 
de nossos cidadãos.”

O Presidente da Câmara, vere-
ador André Luis da Silva Royer, 
destacou que “a forma como a 
Administração Municipal conduz 
a elaboração de projetos e ações, 

debatendo com o Poder Legislativo, 
faz com que tenhamos cada vez mais, 
obras de cunho social e que atendem 
as necessidades de nossos mora-
dores.” André enfatizou ainda que a 
Câmara de Vereadores, através de 
seus representantes, está sempre a 
disposição para ouvir as solicitações 

dos moradores e as encaminhar à 
Prefeita.

Além da prefeita Cleide Prates 
e do presidente da Câmara André 
Royer, estiveram presentes no Ato 
Inaugural demais vereadores, servi-
dores públicos, moradores do local e 
arredores e o Pastor Romeu Rodhen 

que fez uma mensagem ecumênica.
A obra foi executada pela 

empresa TJ Obras e o valor inves-
tido foi de R$ 226.298,15 (duzentos 
e vinte e seis mil, duzentos e noventa 
e oito reais e quinze centavos).

DESENVOLVIMENTO

O serviço foi executado pela empresa TJ Obras e o valor investido somou R$ 226 mil.
Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Itaipulândia está reformando o Centro Social do Bairro Curitibano
Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Dia da Árvore é comemorado com várias ações 
no município de Itaipulândia

MEIO AMBIENTE

Uma delas foi o plantio de mudas de Ipê no pátio da Câmara Municipal de Vereadores.

Na manhã da terça-feira, 21, 
Dia da Árvore, a Secretaria de 
Meio Ambiente iniciou as ações em 
comemoração à data. Uma delas foi 
o plantio de mudas de Ipê no pátio da 
Câmara de Vereadores. O plantio foi 
efetuado por vereadores e servidores 
da Câmara Municipal.

A Secretária de Meio Ambiente 
Luciane Paulino Pereira frisou que 
“precisamos lembrar assiduamente 
deste dia especial para a natureza 
que é o Dia da Árvore e cada um 

fazer a sua parte em benefício 
do meio ambiente. Agradecemos 
os vereadores por terem aceito a 
proposta e assim manifestado esse 

bonito gesto.”
André Royer, presidente da 

Câmara de Vereadores enalteceu a 
atitude dizendo que “o meio ambiente 

agradece a cada gesto que possa 
auxiliar a natureza e esse plantio 
de mudas de ipês no gramadão da 
Câmara de Vereadores enaltece o 

trabalho que vem sendo desenvol-
vido pela equipe do Meio Ambiente 
do município.” E destacou: “Sen-
timo-nos honrados em podermos 
dar essa contribuição e em nome 
do Poder Legislativo agradecemos 
o convite.” 

A Secretaria de Meio Ambiente 
de Itaipulândia realizou na segunda 
e terça-feira (20 e 21) duas ativida-
des focadas na responsabilidade 
ambiental: 3ª Recolha de Lixo Ele-
trônico e Óleo de Cozinha de 2021 
e ação do Pedágio Ecológico.

“O foco com estas ações é 
celebrar o Dia da Árvore e promover 
a conscientização ambiental dos 
moradores. Agradecemos muito a 
todos os colaboradores que estão 
trabalhando e parabenizamos àque-
les que já descartaram lixo eletrônico 
ou óleo de cozinha de maneira 
adequada” – comenta a secretária 
Luciane Paulino Pereira.

O ponto de entrega de mudas 
nativas e o descarte de lixo eletrônico 
foi na praça Padre Isidoro Royer. 

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Monumento de Nossa Senhora 
Aparecida espera 50 mil turistas 
na Semana da Padroeira

O Município de Itaipulândia, 
no Oeste do Paraná, aguarda por 
pelo menos 50 mil pessoas que irão 
visitar, entre os dias 2 e 12 de outu-
bro, o Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida. A Semana da Padroeira 
atrai católicos movidos pela fé que 
visitam a Grande Imagem de bici-
cleta, a cavalo, pagam promessa a 
pé e até mesmo de joelho. Durante 
os nove dias, missas e celebrações 
acontecem 24 horas.

Instituído Polo Turístico Religioso 
do Paraná através da Lei Estadual 
13.193/01, o Monumento é visitado 
por romeiros de todos os lugares 
do país e do exterior. Localizada 
no ponto mais alto do município, a 
367m de altitude, a estátua possui 
26 metros e é a maior escultura 
de Nossa Senhora Aparecida da 
América Latina. 

De frente para a cidade de Itai-
pulândia, do local tem-se uma vista 

impressionante do Lago de Itaipu e 
das belezas naturais do município. 
O monumento é considerado uma 
obra oficial pelo Vaticano e faz parte 
da Rota da Fé pelas Cataratas do 
Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu.

A arte foi idealizada pelo escultor 
e arquiteto Marcelo Francallassi, de 
Curitiba. Inaugurada em 12 e outubro 
de 2000, sua construção teve como 
objetivo homenagear aos 500 anos 
do descobrimento do Brasil e valorizar 
a fé e a tradição católica regional e 
nacional.
SERVIÇO

O Monumento de Nossa Senhora 
Aparecida está localizado no bairro 
Caramuru, em Itaipulândia (Paraná). 
A cidade fica a 70km de Foz do 
Iguaçu e 600km à oeste de Curitiba. 
O telefone para contato da Prefeitura 
Municipal de Itaipulândia é o (45) 
3559-8000, pelo e-mail turismoitai-
pulandia@gmail.com ou ainda pelo 
site http://itaipulandia.pr.gov.br

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Lar realiza plantio de mudas nativas e reafirma seu 
compromisso e responsabilidade com o meio ambiente

Em comemoração ao Dia da 
Árvore, a  Lar Cooperativa realizou mais 
uma ação com o objetivo de destacar a 
importância dos recursos naturais para 
a preservação do nosso planeta. O local 
escolhido para o plantio das mudas de 
árvores nativas foi próximo à Unidade 
Industrial de Aves - UIA em Matelândia, 
área onde no mês de agosto mais 
uma nascente foi recuperada através 
do programa Prioridade Ambiental 
da Lar, o qual visa promover ações 
em prol do uso racional dos recursos 
naturais e o aproveitamento de fontes 
alternativas, contemplando as faces: 
água, ar, energia, resíduos sólidos e 
educação ambiental.

“A recuperação de nascentes é 
um dos projetos de grande relevância 
para a Cooperativa, e possui o objetivo 
de identificar, recuperar as minas e 
aumentar o fluxo de água disponível. 

Através do programa iniciado em 2004 
na bacia do rio Xaxim, já foram recupe-
radas mais de 90 nascentes, e a meta 
para este ciclo é a recuperação de mais 
50”, afirma o Diretor 1º Vice-Presidente 
da Lar, Lauro Soethe.

Para esta ação, foram recebidas 
500 mudas de árvores nativas doadas 
pela UPL, grande parceira da Lar. 
Parte das mudas foram plantadas por 
representantes da Lar, da Prefeitura 
de Matelândia e da UPL no entorno da 

referida nascente e as demais serão 
plantadas na área do Xaxim, local 
onde é realizada a captação de água 
para abastecimento da UIA. Até o final 
de 2020 foram plantadas mais de 230 
mil árvores, sendo que a Lar destina 

mais de 2.700 ha em 10 municípios de 
atuação para o reflorestamento e plan-
tio de mudas nativas. Essas árvores 
ajudam no sequestro de gases de efeito 
estufa e na regulação da temperatura, 
sendo que atualmente essas áreas de 
reflorestamento também estão sendo 
utilizadas como insumo para a produ-
ção de grãos e na cadeia de produção 
de alimentos da Lar.

Presenças
Diretor 1º Vice-Presidente Lauro 

Soethe; prefeito de Matelândia, Maxi-
mino Pietrobon; secretário de meio 
ambiente de Matelândia, Alexandro de 
Lima Vieira; secretário de agricultura 
de Matelândia, Camilo Pastore conse-
lheiro de Administração, Jakson Lamin; 
gerente industrial da avicultura, Lérida 
Fantin Vargas; gerente da UIA, Rodrigo 
Lângaro; coordenador industrial Evan-
dro Back; gerente da unidade de aten-
dimento de Matelândia, Thais Lamin; 
supervisor de manutenção da UIA, 
Givanildo Vargas; coordenadora de 
gestão ambiental, Claudiane Moretti; 
encarregado de gestão ambiental da 
UIA, Lucas Grosso; consultor técnico 
comercial da empresa UPL - Alexandre 
Comar; consultor ambiental Pedro 
Diesel e equipe de apoio da Lar 
Cooperativa.

Mais que o ato simbólico de plantar 
uma árvore, é um momento em a Lar 
reforça a sua preocupação no uso 
sustentável dos recursos naturais e 
sua preservação.

Assessoria 
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Serranópolis reforça 
importância da vacinação 
no combate a pandemia

Na terça-feira(21), Serranópolis 
do Iguaçu ZEROU o numero de casos 
de covid-19 no município. Isso se 
dá em grande parte pelo avanço da 
vacinação no município, porém ainda 
existem doses a serem aplicadas e 
a procura está baixa. 

A Secretaria Municipal de Saúde 

então reforça a importância da vaci-
nação e está realizando as aplicações 
em novo horário, de segunda à 
sexta-feira das 8h às 12h, na UBS 
de Flor da Serra.

O agendamento para as pessoas 
que não podem comparecer neste 
horário é possível através do telefone: 
(45) 3236-8353.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis

Alunos dos 1º Anos da Escola Municipal 
Rondônia de Itaipulândia participam de 
aula expositiva

Na tarde de quarta-feira, 15/09, 
os alunos dos 1º Anos “A” e “B” da 
Escola Municipal Rondônia, junta-
mente com as professoras Adriane 
Trentin da Costa e Ivete Ana N. 
Domingues realizaram uma visita 
de conhecimento a Cerâmica Beira 
Lago, em Santa Inês.

As professoras abordaram o 

conteúdo Elementos do trabalho: 
finalidade, matéria-prima, força 
de trabalho, meios de produção e 
produto. Tendo como objetivo as 
crianças perceberem o processo de 
transformação da matéria-prima, a 
argila, em um produto, o tijolo.

Durante a visita, contaram com 
a explanação do proprietário da 
empresa, Marco Aurélio Schirmer, 
que mostrou todo o processo e 

equipamentos/máquinas utilizados 
na produção de tijolos.

Além de terem uma aula exposi-
tiva, no retorno à escola, as crianças 
brincaram com argila que ganharam 
na visita, o que para eles foi uma 
diversão.

A Escola Municipal Rondônia 
agradece a empresa Cerâmica Beira 
Lago por aceitar a visita e pela aten-
ção dada aos alunos e professoras.
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Selo comemorativo eterniza compromisso da 
Itaipu com a preservação ambiental

 MEIO AMBIENTE

A Itaipu Binacional e os Correios 
lançaram, neste 21 de setembro, 
Dia da Árvore, o selo comemorativo 
em homenagem aos 24 milhões de 
árvores plantadas pela usina desde 
1979, na margem brasileira da faixa 
de proteção do reservatório – feito 
que deve ser atingido em novembro 
deste ano. A peça faz parte de uma 
série de comemorações progra-
madas pela Itaipu para reafirmar 
sua preocupação histórica com a 
preservação do meio ambiente.

A cerimônia aconteceu no Centro 
de Recepção dos Visitantes (CRV) 
da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), e 
reuniu diretores da binacional e dos 
Correios, prefeitos e representantes 
de municípios lindeiros ao reservató-
rio, gestores das fundações vincula-
das à binacional, representantes de 
universidades, empregados da usina 
e jornalistas.

Segundo o presidente dos 
Correios, general Floriano Peixoto 
Vieira Neto, Itaipu é um exemplo 
de empresa que desenvolve ações 
socioambientais de verdade, que 
vão além do marketing empresarial. 
“Com essa marca de 24 milhões de 
árvores plantadas, Itaipu reafirma 
seu longevo compromisso com o 
meio ambiente e com a sociedade”, 
afirmou Floriano.

“São 42 anos dedicados à recu-
peração e preservação das áreas 
de vegetação que circundam uma 
das maiores usinas hidrelétricas do 
mundo. Iniciativas como essas, de 
fato, merecem reconhecimento e 
admiração porque são realizadas 

genuinamente em prol da conserva-
ção ambiental e da preservação do 
planeta”, disse Floriano. “Com essa 
emissão filatélica, estará eternizado 
na história do Brasil e do mundo o 
compromisso da Itaipu com o meio 
ambiente e com a sociedade.”

De acordo com o diretor-geral 
brasileiro da Itaipu, general João 
Francisco Ferreira, as ações ambien-
tais da empresa “contribuem com a 
segurança hídrica nas duas margens 
do reservatório e garantem a geração 
de energia limpa e renovável, que 
representa 10,8% da energia consu-
mida no Brasil e 88,5% da energia 
consumida pelo Paraguai”.

“Essas conquistas ambientais só 
foram possíveis graças à trajetória 
incansável de cada uma das pessoas 
que passaram pela Itaipu nessas 
mais de quatro décadas. Pessoas 
que trabalharam com dedicação e 
amor, mas também com muita ciên-
cia e tecnologia para coletar cada 

semente e produzir mudas, plantar e 
cuidar de cada árvore, até que fosse 
recomposta uma verdadeira floresta”, 
complementou.

O general Ferreira fez a primeira 
obliteração, marcando o lançamento 
oficial do novo selo. Em seguida, ele 
recebeu um álbum com as peças 
filatélicas, uma apresentação das 
diversas aplicações do selo de 24 
milhões de árvores plantadas. A 
peça estará disponível em breve 
nas agências e na loja on-line dos 
Correios.

A arte do selo foi desenvolvida 
pelo designer da Divisão de Imagem 
Institucional da Itaipu, Anderson 
Guapo, e representa uma muda em 
diferentes tons de verde, remetendo 
às várias espécies vegetais que 
formam a floresta da faixa de pro-
teção do reservatório. O desenho é 
acompanhado pelo texto “24 milhões 
de árvores”. O objetivo foi valorizar a 
grandeza de um gesto simples, o ato 

de plantar uma árvore, e seu impacto 
para o planeta.

Ao final da cerimônia, as autori-
dades foram convidadas para plantar 
uma muda de ipê-amarelo no Bosque 
dos Visitantes. Além do diretor-ge-
ral brasileiro e do presidente dos 
Correios, participaram do plantio 
o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, 
Francisco Sampaio; a secretária 
municipal de Meio Ambiente de Foz 
do Iguaçu, Ângela Luzia Borges de 
Meira; e a chefe do Parque Nacional 
do Iguaçu, Cibele Munhoz Amato.

Quatro décadas de preservação
O trabalho da Itaipu na restaura-

ção de ecossistemas começou antes 
mesmo que a primeira turbina da 
usina começasse a gerar energia. 
Em 1979, com a criação das áreas 
protegidas, teve início a implanta-
ção da floresta ciliar no entorno do 
reservatório e a criação dos refúgios 
biológicos.

Foram quatro etapas distintas de 
trabalho. Na primeira, entre 1979 e 
1981, foi feito o plantio de uma linha 
de árvores chamada “Cortina Flores-
tal”, na divisa entre a propriedade 
de Itaipu e as áreas lindeiras. Entre 
1983 e 1986, os agricultores lindeiros 
começaram a participar das ações de 
restauração no sistema agroflorestal.

O enriquecimento da vegetação 
introduzida na etapa anterior e o 
plantio de novas áreas por empresas 
especializadas e contratadas pela 
Itaipu, em especial na Faixa de Pro-
teção do reservatório, aconteceram 
de 1987 a 1991.

A quarta e última etapa do traba-
lho teve início em 1996 e continua 
até os dias de hoje, com o trabalho 
de restauração sendo realizado por 
meio de convênios de cooperação 
técnico-financeira com os municípios 
lindeiros e também por empresas 
especializadas.

Assessoria ITAIPU BINACIONAL 
Fotos: Rubens Fraulini 

Cerimônia na manhã desta terça-feira (21) também marcou o lançamento da campanha que celebra marco histórico de 
24 milhões de árvores plantadas na faixa de proteção do lado brasileiro do reservatório da binacional.
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Formação em Missal aborda temas relacionados a 
prevenção ao suicídio e como identificar situações do gênero

Na noite de terça-feira, 22 de 
setembro, com a plenária da Câmara 
de Vereadores praticamente cheia, 
foram tratados diversos temas 
visando a prevenção ao suicídio, 
alusivo ao Setembro Amarelo.

Na ocasião, foram abordados 
temas como a Compreensão do 
Fenômeno do suicídio, bullying e 
autolesão com o Bacharel em Direito, 
Teologia e Graduando de Psicologia, 
Mayckon José Grassi.

Em seguida, a Psicóloga, Espe-
cialista em Psicanálise Clínica. 

Idealizadora do Grupo de Apoio 
Sobrevivências, Michelly Michels, 
tratou sobre a depressão, ansiedade 
e sofrimentos psíquicos.

O objetivo central é apontar 
pistas sobre as diversas questões 
que envolvem a saúde mental, bem 
como, trazer situações que permitam 
compreender eventuais transtornos, 
visando principalmente a prevenção 
ao suicídio.

O município de Missal, por 
exemplo, apresenta um grande 
índice de procura por atendimentos 
relacionados a Saúde Mental. Desde 
o dia 01 de janeiro até o último dia 
31 de agosto, por exemplo, foram 
797 atendimentos com as psicólogas 
e 336 atendimentos psiquiátricos, 
somente por intermédio da Secretaria 
de Saúde.

Ainda há muitos tabus quanto 
ao tema e isso vem carregado de 
preconceito. É necessário falar 
sobre transtornos psicológicos, pois, 
o isolamento, pode ser fatal para 
quem sofre. O acompanhamento 
profissional é imprescindível.

Alunos da rede municipal recebem Teatro com o tema “Valorização da Vida” 
alusivo ao Setembro Amarelo

Na segunda-feira, 20 de setem-
bro de 2021, os alunos da rede 
municipal receberam apresentações 
teatrais com o tema central “Valori-
zação da Vida”. Entre as temáticas 

abordadas durante o Teatro/show 
estão o autocuidado, amor próprio, 
os muros da tristeza, as pontes de 
coragem, amigos nos abrem os olhos 
e dicas importantes de onde procurar 
ajuda quando não estiver bem.

Receberam as palestras neste 

dia 20 de setembro alunos da Escola 
Novo Milênio, Escola Renascer, 
CMEI’s Pequeno Príncipe e Semen-
tes do Amanhã, Escola Joaquim 
Nabuco de Dom Armando e Antônio 
Raposo Tavares de Vista Alegre. 
Nesta terça-feira, dia 21 de setembro, 
as escolas Olavo Bilac do Portão Ocoí 

e Epitácio Pessoa de Linha Jacutinga 
também irão receber a atividade.

A apresentação consiste em uma 
história contada de forma lúdica, 
com linguagem adequada para 
que as crianças compreendam a 
importância do tema e dos assuntos 
relacionados ao Setembro Amarelo. 

São Orientações, dicas, sugestões, 
lições de vida, apresentadas com 
uma história adaptada no Pequeno 
Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry), 
personagem que faz muito sucesso 
pela mensagem que transmite.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Plantio de mudas de árvores na Rua Flores da 
Cunha marca Dia da Árvore em Missal

Na manhã da terça-feira, 21 de 
setembro, alusivo ao Dia da Árvore, 
ocorreu o plantio de 25 mudas da 
espécie Escova de Garrafa em um 
dos lados da Rua Flores da Cunha no 
Centro de Missal. A rua foi escolhida, 
pois, foram tiveram que ser retiradas 
murtas do local, seguindo o Plano de 
Arborização Municipal.

A ação contou com a participação 
de servidores da Secretaria de Agri-
cultura e meio Ambiente, inclusive 
com a presença do Secretário Altair 
Luis Fetzner e o vice-prefeito, Eugê-
nio Schwendler (Chenho). Moradores 
da rua Flores da Cunha auxiliaram no 
plantio e se comprometeram a ajudar 
a preservar estas mudas plantadas.
Ação Ambiental

A tecnóloga ambiental do Depar-
tamento de Meio Ambiente de Missal, 

Pâmela Gallas Buche, disse que vê 
a necessidade da arborização, não 
somente no interior, mas também 
no perímetro urbano, por conta do 
calor. “É dever de todo cidadão 
preservar o meio ambiente, então a 
gente pede pra população ajudar a 
cuidar”, orientou.

Este plantio não é uma ação 
isolada em alusão a data. “Estão 

sendo entregues sementes de 
hortaliças, verduras, chás... nas 
escolas. Entrega de mudas nativas 
na Agricultura e haverá proteção 
de nascente em São Sebastião na 
sexta-feira, atividade contínua da 
Secretaria”, explica Pâmela.

Quanto a importância destas 
datas comemorativas, a tecnóloga 
observou que auxiliam a lembrar da 

necessidade de preservação do meio 
ambiente. “Isso deve ocorrer o tempo 
todo, não descartando material na 
natureza, inclusive temos encontrado 
muito material descartado irregular-
mente”, citou Pâmela.

Ela ainda mencionou sobre o cui-
dado com a água. “Estamos enfren-
tando uma grave crise hídrica em todo 
o País e vemos muita gente varrendo 
calçada com água, então pedimos 
pra cuidar com isto também”, alerta. 
“Pode ser que hoje temos água e 
amanhã não”, complementa. Pamela 
lembra ainda que o meio ambiente 

não é uma coisa isolada, é um todo. 
“Queremos que todos cuidem das 
árvores, da água, separem seu lixo, 
descarte corretamente”, finaliza.

Deputado Gugu Bueno esteve em Missal anunciando a 
parceria com o município

Na tarde da sexta-feira, 17 de 
setembro, o Deputado Estadual, 
Gugu Bueno, esteve em Missal 
anunciando uma importante parceria 
com o município. Atualmente o par-
lamentar é vice-líder do Governo do 
Estado na Alep (Assembleia Legis-
lativa doestado do Paraná). 

Ele foi recepcionado no Paço 
Municipal pelo Prefeito Ferrari, vice 
Chenho, vereadores e linha de frente 
da Administração Municipal, que são 
os servidores. Da Câmara esteve o 
Presidente Elmo Pauli, vereadores 
Tati Mascarello, Maico Luzzi (Boi), 

Valentin Kniphoff, Jair Rauber e Jair 
Bogler.

Gugu Bueno afirmou ter um 
grande compromisso com Missal, 
que almeja estar próximo, levantando 

as demandas e trazendo soluções. 
“Viemos ver um local, numa estrada 
onde estaremos fazendo mais de 2 
km de calçamento, aqui próximo a 
Disam”, anunciou em entrevista o 

deputado estadual.
O vice líder do Governo na Alep 

ainda citou se tratar de uma obra 
importante, até pelo fluxo de veículos, 
principalmente de grande porte como 

caminhões e máquinas agrícolas, e 
pessoas que utilizam a estrada. “É 
um compromisso que o Ferrari me 
pediu que assumisse ainda no início 
do ano”, lembrou Gugu. 

“Já temos 350 mil reais libera-
dos pelo Governo do Estado, para 
que a gente possa iniciar a obra 
e na sequencia vamos concluir 
esta importante obra para Missal”, 
exclama o parlamentar do Estado. 
As autoridades locais e assessoria 
do Deputado Gugu Bueno foi recep-
cionado na Disam pelo gerente da 
Unidade local, Leandro Soethe e 
colaboradores.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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PUBLICAÇÃO DE SÚMULA

Acesse: www.portaoestenews.com

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

IVO INÁCIO MAYER torna público que recebeu do 
IAT, a Licença Ambiental Simplificada para SUINOCUL-
TURA (TERMINAÇÃO) implantada na Unificação do 
Lote Rural Nº 55, Gleba Nº 16 e Parte do Lote Rural Nº 
169, Gleba Nº 22, Linha Santa Inês, Município de Itai-
pulândia-PR, com validade até 16/09/2027. 

Temperos  Caça Palavras

Procure neste caça palavras pelas substâncias usadas para condimentas os alimentos. As palavras 

deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário.
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Áries
Semana de Lua Cheia em Peixes, que 
potencializa a sua despreocupação em 
relação a muitas coisas. A semana ten-
de a ser intensa, mas você pode estar 
bem mais pacífico e tranquilo. Podem 
acontecer ‘milagres’ na sua consciên-
cia que simplesmente trazem respos-
tas ou novas atitudes perante as situ-
ações. Isso reforçará sua capacidade 
de se relacionar bem com todos.
Touro
Seus sonhos ou projetos podem come-
çar a ganhar forma. A semana traz mui-
to trabalho e necessidade de manter o 
foco e a atenção no que é essencial. 
Se for assinar contratos ou tomar de-
cisões importantes, vale a pena tomar 
todos os cuidados para não ser lesado 
em nenhuma questão. Semana de mo-
mentos de diversão com amigos.
Gêmeos
Semana intensa, cheia de novidades, 
mas é preciso abandonar os medos 
de se aventurar e também é importan-
te abandonar o controle e deixar fluir. 
Você pode receber muitos convites 
ou ajudas nas suas tarefas diárias. A 
saúde precisa ser resguardada. Tome 
cuidado com excessos. É importante 
manter o equilíbrio e saber se contro-
lar frente aos desejos que nem sempre 
contribuem para o seu crescimento.
Câncer
Semana de muitos aprendizados e 
boas aventuras. Possivelmente, sua 
energia se expandirá e você terá von-
tade de fazer coisas diferentes, como 
passeios ou viagens. Os estudos tam-
bém estão favorecidos. O Sol, que 
está entrando em Libra, traz harmonia 
e bons diálogos para a sua família. 
Sua alma pode estar mais romântica, 
mas, ao mesmo tempo, bem racional, 
querendo discutir e debater sobre tudo.
Leão
A semana traz necessidade de finalizar 
algumas situações antes de se com-
prometer com outros. Vem novidade 
por aí, por isso tome cuidado com a 
falta de organização, que pode te tirar 
completamente o foco das coisas que 
precisam ser feitas. A semana favore-
ce o diálogo. Sua mente pode estar 
profunda e suas palavras podem ter 
um impacto grande sobre os outros. 
Podem acontecer mudanças na sua 
rotina doméstica ou o surgimento da 
necessidade de mudar alguma coisa 
na sua rotina.
Virgem
A Lua em Peixes favorece parcerias, 
harmonia e leveza, mas nem tudo será 
relaxamento e descanso. Marte em Li-
bra traz muitas tarefas a serem resol-
vidas. Vale a pena ter foco e estratégia 
para não perder a concentração nem a 

paciência. Tome cuidado com a ansie-
dade de querer que tudo aconteça no 
seu tempo. A rotina está intensa e vale 
a pena espairecer um pouco, fazer 
pausas ou se exercitar para melhorar 
sua saúde mental e física.
Libra
Seu comprometimento com seus pro-
jetos e compromissos está grande, 
e isso acaba trazendo mais convívio 
entre você e seus amigos ou colegas 
de trabalho. A semana pede leveza e 
fluidez, mas sem perder de vez a fé e 
a perseverança. É um misto e muitas 
novidades podem surgir no horizonte, 
caso você mantenha a confiança.
Escorpião
A Lua em Peixes favorece o amor, 
a criatividade e a realização da sua 
vontade pessoal. Pode ser uma se-
mana de permitir que as coisas fluam 
sem tanto controle ou planejamento 
prévio. Ainda que planeje, espere por 
situações inesperadas e que fogem 
do seu controle. Aprenda a relaxar e 
a se divertir em cada situação da sua 
semana: essa é a maior dica dos céus 
para você.
Sagitário
Podem existir preocupações com a 
família nesta semana ou obras na re-
sidência, que buscam melhoria e mais 
conforto. A semana é agitada e traz 
muitas notícias ou muito diálogo para 
resolver problemas. É preciso paciên-
cia e argumentação, além de cuidado 
com a impaciência e a dificuldade de 
ouvir o outro.
Capricórnio
Sua cabeça, nesta semana, pode 
estar nas nuvens. Dificilmente suas 
conversas serão superficiais, porque 
você pode estar bem sonhador ou 
profundo, até mesmo intuitivo e criati-
vo. Vale a pena dar vazão a esse lado 
mais sonhador e romântico, realizando 
alguma atividade artística, espiritual ou 
criativa.
Aquário
A semana pode trazer lucros, mas tam-
bém gastos. Mais popularidade pode 
ser aguardada. Existe uma energia 
de expansão na sua semana, mas é 
importante se abrir para novas possibi-
lidades e saber agarrar as oportunida-
des que aparecerão de repente.
Peixes
O dia traz necessidade de manter 
sua autoestima elevada. Você pode 
conquistar ganhos e reconhecimento, 
mas é preciso continuar seu processo 
de autoaperfeiçoamento. Existe uma 
energia positiva no ar, de segurança, 
mesmo com todas as mudanças acon-
tecendo. Haverá progresso.

HORÓSCOPO
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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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Prefeito, vice-prefeito e secre-
tários municipais de São Miguel 
do Iguaçu realizaram na manhã 
de terça-feira, 21, uma reunião por 
videoconferência com o deputado 
estadual Hussein Bakri, para tratar 
sobre o andamento dos projetos que 
garantirão mais de R$ 10 milhões em 
investimentos do Governo do Estado, 
por intermédio do deputado.

A equipe do Governo Municipal 
esteve reunida na sala de reuniões 

da prefeitura, acompanhada também 
do assessor do parlamentar, Luciano 
Scherer, enquanto que Hussein Bakri 
falou diretamente do seu gabinete, 
em Curitiba.

Durante a reunião, o deputado 
questionou sobre o andamento dos 
projetos de cada um dos investi-
mentos destinados ao município e 
também se colocou à disposição do 
Governo Municipal para intermediar 
qualquer situação que necessite 
apoio juntos às secretarias do 
Governo do Estado.

Por meio do deputado estadual 
Hussein Bakri, foram confirmadas 
para o município as seguintes obras/
investimentos:
– Pavimentação asfáltica e sinali-
zação viária no Parque Industrial 
(R$1,1 milhão) – Projetos concluídos, 
aguardando liberação dos recursos;
– 1.100 metros de manilhas para 
ampliação do Parque Industrial – 
Projetos concluídos, aguardando a 
entrega dos materiais;
– Condomínio do Idoso (R$ 5 milhões) 
– Projetos pertinentes ao município 

concluídos, aguardando liberação 
dos recursos;
– Revitalização do Lago Municipal 
(R$ 1 milhão) – Desenvolvimento 
do projeto;
 -Construção de uma nova Unidade 
Básica de Saúde (UBS) (R$ 650 mil) 
– Em processo de definição da área 
em que será construída;
– 2 arenas do programa Meu 
Campinho (R$ 600 mil) – Arena no 
Bairro Floresta aguardando ordem 
de serviço do Estado e a outra está 
em processo de definição da área a 

ser implantada;
– Caminhão pipa (R$ 260 mil) – Em 
processo de licitação;
– Caminhão para a Coleta Seletiva 
(R$ 300 mil) – Em processo de 
licitação;
– Pavimentação poliédrica de 5 km 
(R$ 1,7 milhão) – Projetos concluídos, 
aguardando liberação dos recursos 
(Investimento por intermédio do 
secretário de Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex).

Investimentos de R$ 10 milhões são tema de 
videoconferência entre o Governo Municipal 
de São Miguel e o deputado Hussein Bakri

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Vítimas da Covid-19 são homenageadas com a criação do Bosque das Lembranças no Dia da Árvore

O Dia da Árvore e também Dia 
Internacional da Paz, comemorado 
em 21 de setembro, foi marcado por 
homenagens e ações educativas e 
ambientais em São Miguel do Iguaçu.

Uma das ações foi a criação 
do Bosque das Lembranças, para 
homenagear as vítimas da Covid-
19 no município. Por meio de uma 
parceria entre o Governo Municipal 
e o Lions Clube de São Miguel do 
Iguaçu, foram plantadas 75 árvores, 
simbolizando os munícipes que aca-
baram sendo vítimas da doença que 
assola todo o mundo.

O Bosque das Lembranças está 
localizado no Terminal Turístico 
Balneário Ipiranga, na área recém-
-revitalizada para ser transformada 
em estacionamento, ao lado do píer 
e da pista de velocross.

Na tarde de terça-feira, 21, o 
prefeito Motta, os secretários muni-
cipais de Meio Ambiente, Márcio 
Rogério Zanoni, e de Cultura, 
Esporte e Lazer, Sandro Alexandre, 
o chefe de gabinete, Jones Márcio de 
Souza, o diretor de Meio Ambiente, 

João Everaldo Alexandre Costa, a 
presidente do Lions Clube, Angela 
Dalazen Zorzeto e o esposo, Carlos 
Zorzeto, estiveram realizando um 
ato simbólico para o início do plan-
tio das árvores. Também esteve 
participando a senhora Sheila Stela 
Kurschner, que perdeu o marido 
recentemente, vítima da Covid-19, 
representando as famílias que per-
deram entes queridos para a doença.

O plantio foi marcado por um 
momento de oração, além de muita 
emoção e esperança para que 
possamos superar o quanto antes 
essa pandemia.

Ao longo de toda à tarde, o pre-
feito Motta, e o chefe de gabinete, 
Jones de Souza, literalmente colo-
caram a mão-na-massa e auxiliaram 
os servidores municipais no plantio 
de todas as árvores. Na sequência, o 
Lions Clube vai confeccionar placas 
com o nome de cada uma das víti-
mas, que serão colocadas ao lado 
de cada uma das árvores.

Outra ação que está sendo 
desenvolvida é a entrega de papéis 
sementes em todas as escolas e 
CMEI’s da Rede Municipal de Edu-

cação. Durante a manhã de terça-
-feira, 21, a secretária de Educação, 
Eliete Maria Bortoluzzi, a diretora de 
Educação, Solange Gamba Motta, 
coordenadora pedagógica, Eliane 
Noeli Schmmer Frazão, e a Gestora 
Municipal de Educação Ambiental, 
Jucilene Barbosa de Oliveira Fras-
son, estiveram na Escola Municipal 
Vitorino Barbiero e no CMEI Olimpia 
Pizzolo.

Em uma parceria com a Itaipu 
Binacional e o Conselho dos Muni-
cípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, 
está sendo desenvolvida a Campa-
nha Educativa Integrada, que tem o 
tema: Biodiversidade e Restauração 
dos Ecossistemas. O objetivo é 
promover a ampla sensibilização 
junto à população regional sobre 
a importância da restauração dos 
ecossistemas para a conservação 
da biodiversidade.

Os papéis, que são biodegradá-
veis, ou seja, não agridem o meio 
ambiente, contém sementes de 
margarida, manjericão ou rúcula, 
que estão sendo entregues para 
todos os alunos levarem para as 
suas casas e realizarem o cultivo. 

Na Escola Vitorino, os alunos do 1º 
ano também realizaram o plantio de 

sementes.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Encontro temático da pessoa com deficiência é 
realizado com sucesso em Serranópolis

Na última segunda-feira (20), o 
Governo Municipal de Serranópolis 
do Iguaçu através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
realizou na última segunda-feira, no 
Clube Aliança o segundo encontro 
temático municipal da política da 

pessoa com deficiência.
O encontro contou com a pre-

sença do prefeito Ivo Roberti, do 
vice-prefeito Gilberto Marsaro, do 
vereador Nilson Mario Konig, dentre 
outras autoridades, a comunidade 
e em especial, portadores de defi-
ciências. 

Na oportunidade os presentes 
puderam prestigiar uma palestra 

com o tema “Cenário Atual e Futuro 
na Implementação dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência” ministrada 
pela mãe, Daniela de Araujo que 
integra o Grupo Teajudando (Grupo 
de Mães de Autistas da Região Oeste 
do Paraná).

No final da palestra todos par-
ticiparam de um coffe break dentre 
outras atividades.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis do Iguaçu
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Reunião em Curitiba confirma convênio 
do Governo do Estado com Hospital 
Beneficente em Santa Helena  

Prefeito de Missal entrega Ordem de 
Serviço para construção de Mini Arena 
no Bairro Jardim Gramado

Na manhã da quarta-feira, 22 
de setembro, o prefeito de Missal, 
Adilto Luis Ferrari, assinou e 
entregou Ordem de Serviço para a 
Construção de uma Mini Arena no 
Bairro Jardim Gramado. A obra se 
trata de uma quadra de esportes 
com área de 1.089,9 M², contendo 
Grama Sintética, Alambrado, Cal-
çada, Bancos, grama e placa de 

comunicação visual. 
A empresa vencedora da licita-

ção foi a Construtora Zavarezzi Ltda 
de Cascavel, no Oeste do Paraná. 
O prazo de execução é de 120 dias. 
O investimento de R$324.386,68. O 
responsável pela empresa, Leonardo 
Zavarezzi recebeu das mãos do pre-
feito, acompanhado da Diretora de 
Planejamento e Engenharia, Daniela 
Kunz, a referida Ordem de Serviço.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Santa Helena

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

O Prefeito Evandro Miguel 
Grade, reuniu-se, com os Secretários 
de Estado da Saúde, Beto Preto e 
de Administração e Previdência, 
Marcel Micheletto para firmar par-
ceria através de AIH's (Autorização 
de Internamento Hospitalar) para o 
Hospital Beneficente Moacir Miche-
letto de Santa Helena.

O hospital já está atendendo 
através de convênio com a prefeitura 
os serviços de urgência e emergên-
cia e, por meio desta nova parceria 
com o Governo do Estado, estará 
autorizado a efetuar internamentos 

via SUS.
O próximo passo é o creden-

ciamento das especialidades o que 
deve ocorrer  nos próximos dias, 
ampliando ainda mais as atividades 
do hospital com consultas e cirurgias 
de média complexidade.

O Prefeito Zado está muito satis-
feito com os encaminhamentos para 
a implantação do hospital que será 
um marco na saúde pública local: 
"Está dando tudo certo e em breve 
o Moacir Micheletto estará prestando 
serviços de diversas especialidades 
de maneira conveniada" comemora 
o gestor.

Zado enaltece também o traba-

lho em conjunto entre os Poderes 
Executivo, Legislativo, a imprensa, 
sociedade organizada e também o 
apoio do governo do Estado, princi-
palmente através da articulação do 
secretário Marcel Micheletto. "Essa 
união de esforços está sendo funda-
mental para esta conquista, sempre 
peço a Deus que continue iluminando 
todas as pessoas envolvidas nesse 
projeto. Não tenho dúvidas que em 
breve Santa Helena terá o maior 
e mais eficiente hospital da nossa 
microrregião, finaliza Zado".
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UNIGUAÇU registra início das obras do maior 
Hospital Veterinário da região

Com a presença de todo diretório 
acadêmico do curso de Medicina 
Veterinária, professores, coordena-
dores, diretores, mantenedores e 
autoridades da região foi registrado 
no último sábado (11) o lançamento 
da Pedra Fundamental que marca 
o início das obras do maior Hospital 
Veterinário da Região, o HVU - Hos-
pital Veterinário da UNIGUAÇU.

O Hospital que promete ser refe-
rência não apenas no atendimento de 
pequenos, mas também de grandes 
animais e silvestres é esperado com 
muita expectativa por toda equipe da 
faculdade e região.

“É extremamente importante 
para o desenvolvimento de São 
Miguel do Iguaçu e da região o 
hospital veterinário, tendo em vista 
que a região tem características de 
referência nacional de produção de 
suínos, aves e seus derivados que 

são distribuídos por todo território 
nacional”, disse o prefeito do municí-
pio de São Miguel do Iguaçu, Manoel 
João Motta.

O coordenador do Núcleo de 
Ciências Agrárias, professor Dr. 
Rodrigo Tinini, explicou que o hospital 
vem para agregar ainda mais o curso 
de Medicina Veterinária.

“O curso de Medicina Veterinária 
é destaque da UNIGUAÇU, ele é um 
dos cursos mais novos que nós temos 
e com a construção do hospital nós 
temos uma expectativa muito grande. 
Quem tem esse sonho de fazer o 
curso de Medicina Veterinária, venha 
para a UNIGUAÇU conhecer nossa 
estrutura e as futuras instalações do 
hospital veterinário, que você não vai 
se arrepender”.

Para a acadêmica do curso, Leila 
Viana os professores da faculdade 
estão muito bem preparados.

“A UNIGUAÇU nos proporciona 
uma teoria excelente, profissionais e 

professores muito bem preparados e 
capacitados e para nós como futuros 
veterinários sabemos a importância 
da prática no mercado de trabalho e 
com a construção deste hospital vem 
para agregar ainda mais no nosso 
conhecimento”.

O professor do curso, Me. Johany 
Diego, explicou que a UNIGUAÇU 
vem trabalhando há um ano na 
elaboração do projeto do hospital.

“Estamos muito felizes com esse 
momento, pois assim vamos poder 
contribuir ainda mais no conheci-
mento de nossos acadêmicos. É um 
hospital de ponta, que vai atender 
todas as necessidades de atendi-
mento da veterinária”.

A coordenadora do curso de 
Medicina Veterinária, Dra.Camila 
Bizarro também ressaltou a impor-
tância dos alunos aprenderem o 
conteúdo na prática.

“É fundamental as aulas práticas, 
a gente tem que ter conhecimento 

teórico, é importante também, mas 
colocar em prática o que a gente 
aprendeu na teoria é fundamental, 
não tem como a gente ter só teoria, 
sem alinhar com a prática. E esse 
é o nosso objetivo, ser o potencial 
e deixar a nossa região ainda mais 
conhecida com o que a UNIGUAÇU 
tem para oferecer”.

UNIGUAÇU AINDA MAIS PERTO 
DA COMUNIDADE

O diretor geral, Daniel Ribeiro 
ressaltou que a construção do 
Hospital Veterinário vai tornar a 
cidade de São Miguel referência 
no atendimento veterinário para 
animais tanto de grande, quanto de 
pequeno porte, “assim não vai ser 
preciso ir para outras cidades para 
buscar as especialidades, a intenção 
da UNIGUAÇU é estar integrada 
as necessidades acadêmicas e da 

comunidade regional”.
Com mais um marco registrado 

na instituição, o diretor de expansão, 
Dr. Roberto Régis Ribeiro, PhD 
afirma:

“O Hospital Veterinário da UNI-
GUAÇU é um projeto pós pandemia 
que a gente vem desenvolvendo 
para os alunos, nós sabemos que 
o papel de uma faculdade é atingir 
toda a sua extensão, São Miguel do 
Iguaçu e os municípios vizinhos. E o 
hospital veterinário será um elo muito 
importante, do ensino e a comuni-
dade podendo usufruir de todos os 
benefícios que a UNIGUAÇU tem 
para ofertar”.

E assim, a UNIGUAÇU registrou 
mais um história no seu livro de con-
quistas. Um dia que ficará marcado 
no coração de cada pessoa que 
esteve presente neste momento tão 
importante para a instituição.

Assessoria

UNIGUAÇU abre inscrições para o vestibular 2022 
Que o ensino na UNIGUAÇU é 

sem limites, você já sabe! 

E é por isso que a UNIGUAÇU 
traz para você, a solução para o 

seu futuro…

No último sábado (18) foi rea-
lizado o lançamento do vestibular 
2022 da UNIGUAÇU. O evento teve 
a presença dos Mantenedores, Dire-
tores, Coordenadores, Professores 
e equipe Administrativa reunidos 
em um momento único de confra-
ternização.

Com o objetivo de informar a 
população que as inscrições para o 
vestibular 2022 estão abertas, após o 
lançamento oficial ser realizado, todo 
o time da UNIGUAÇU se reuniu em 
uma carreata que passou por toda 
a cidade de São Miguel do Iguaçu.

UNIGUAÇU É SINÔNIMO DE 
RECONHECIMENTO

O diretor geral, Daniel Ribeiro, 
ressaltou que a UNIGUAÇU é uma 
instituição grande, por que pessoas 
grandes fazem parte dela. “Essa 
instituição só é forte, porque nós 
temos pessoas fortes aqui dentro. 
Quando eu falo que a pós-graduação 
está grande, é porque a graduação 
está forte, que a gente possa valorizar 
isso e dar ainda mais força um para 

o outro”.
Localizada no coração da região 

oeste do Paraná, o diretor de expan-
são Dr. Roberto Régis Ribeiro, PhD 
afirmou que a UNIGUAÇU está no 
melhor lugar. 

“Hoje eu olho a UNIGUAÇU e 
ela está no melhor lugar, do lado da 
Argentina do lado do Paraguai, do 
parque temático e é incrível isso, ela 
está perto de tudo. Não tem melhor 
lugar pra isso. Só precisamos acre-

ditar que estamos no melhor lugar. E 
a UNIGUAÇU vai crescer ainda mais 
e se destacar porque as pessoas 
que trabalham aqui, acreditam na 
UNIGUAÇU”.  

ENSINO SEM LIMITES!
Vale ressaltar que, a UNIGUAÇU 
possui 13 cursos de graduação:
-Enfermagem
-Terapia Ocupacional
-Educação Física
-Administração
-Ciências Contábeis
-Direito

-Engenharia Civil
-Engenharia de Software
-Ciências Biológicas
-Matemática
-Pedagogia 
-Engenharia Agronômica e 
-Medicina Veterinária

A prova será no dia 06 de novem-
bro. Para mais informações acesse 
uniguacu.com.br ou ligue para: (45) 
3565 - 3181.

Porque o Futuro do 
conhecimento começa agora!
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