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CULTURA

Departamento de Cultura de Itaipulândia oferece
oficina de dança folclórica tradicionalista
Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

Com o foco na busca da manutenção cultural da tradição gaúcha,
o Departamento de Cultura de Itaipulândia oferece ensaios com oficina
de dança folclórica tradicionalista
envolvendo participantes de diversas
faixas etárias.
Os ensaios envolvem as invernadas mirim, juvenil e adulto com os
trabalhos coordenados pelos professores Sandy Eidt Costa e Ezequiel
Hermes e os ensaios acontecem no
Centro de Eventos na sextas-feiras
a partir das 18h.
Conforme disseram os professo-

res “este curso acontece no intuito
de envolver jovens, adultos e crianças em algo inovador que além de
trazer os benefícios dos conceitos da
dança que são ritmo, expressividade,
motricidade, entre outros, o Grupo
Folclórico, vai muito mais além, trazendo aos seus participantes estudos
sobre momentos históricos e pessoas
importantes para a região sul do
país, colaborando para a formação
dos cidadãos”.
O Diretor de Cultura Flavio Henrique de Oliveira Viana comentou:
“através dos cursos oferecidos pelo
Departamento de Cultura, os alunos
representam o município em diver-

sos eventos locais e regionais com
apresentações em diversos estilos
e modalidades.”
Flávio ainda reforçou o convite:
“Reforçamos o convite para os
pais que tenham interesse de que
seus filhos participem de alguma
oficina oferecida pelo Departamento
de Cultura, que se dirijam até o
Departamento de Cultura e façam
a inscrição.”

Município de Itaipulândia sediará uma etapa do Mais Verão
Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

O Governo do Estado, através da
Paraná Esportes, está organizando
mais uma edição do “Mais Verão” e
o município de Itaipulândia será sede
de uma das modalidades que serão
disputadas.
Recentemente a Diretora Técnica do Conselho dos Municípios
Lindeiros Sandra Finkler esteve

reunida dom o Diretor de Esportes de
Itaipulândia Rafael Ramos da Silva
para afinar os detalhes e o desenvolvimento das ações no município.
De acordo com a programação
definida, Itaipulândia sediará a bocha
de areia como atividade principal e
em paralelo acontecerá também o
torneio de futevôlei regional. Além
disso, a coordenação local poderá
envolver os presentes em outras ati-

vidades que puderem ser realizadas.
O local da realização da bocha
de areia e futevôlei será junto ao
Balneário Jacutinga nos dias 05 e
06 de fevereiro de 2022.
O Departamento de esportes
também está projetando mais uma
edição do Itaverão que deverá ter
início no mês de janeiro de 2022.
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TURISMO RELIGIOSO

Mais de 50 mil pessoas participam
da programação na Semana da Padroeira
Prefeita de Itaipulândia Cleide Prates enfatizou “cada vez mais temos a certeza de que o turismo religioso é um dos principais focos de nossa
região,onde podemos aprimorar as ações e criar ambientes favoráveis com relação à religiosidade e também como fonte de recursos.”
Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

Uma semana toda de trabalhos,
celebrações, dedicação, empenho e
manifestação da fé. E que superou
as expectativas dos organizadores.
Assim foi a Semana da Padroeira Nossa Senhora Aparecida em
Itaipulândia que teve início no dia
01 e se estendeu até o dia 12 de
outubro/2021 com a celebração do
Terço e Missas todas as noites junto
à Grande Imagem. Na avaliação da
organização e do Conselho Paroquial, foram mais de 50 mil devotos
que participaram da programação.
Romeiros oriundos de municípios
de toda a região, de outros estados
e países, vieram manifestar sua fé
na Mãe Aparecida e agradecer por
graças alcançadas, vindo de carro, a
pé, bicicleta, motocicleta, a cavalo e
todas as formas de transporte.
Padre Ademar, Pároco da Igreja
Católica, destacou que “esse é

o momento de apenas dizermos
GRATIDÃO à todos. Foram dias de
muito trabalho e sacrifício mas que a
recompensa veio com a participação
expressiva dos devotos de nossa
cidade e de tantos outros locais.”
O Pároco ainda destacou o empenho dos voluntários afirmando que
“sem a participação efetiva de nosso
Conselho, mas de maneira especial

das centenas de voluntários, em
torno de 850 pessoas, que auxiliam
em todos os pontos de trabalho e
atendimento, não alcançaríamos
o êxito obtido. Muito obrigado à
todos.” E finalizou: “Enaltecemos
em nome de todos a disponibilidade
e o apoio recebido da Administração
Municipal, bem como da Câmara de
Vereadores.”

Em nome da Administração
Municipal, a prefeita Cleide Prates
enfatizou que “cada vez mais temos
a certeza de que o turismo religioso
é um dos principais focos de nossa
região, onde podemos aprimorar as
ações e criar ambientes favoráveis
com relação à religiosidade e também
como fonte de recursos.”
Cleide estendeu os agradeci-

mentos em nome da Administração:
“Agradecemos o empenho de cada
um que esteve envolvido nesses dias
na Semana da Padroeira e parabenizamos os organizadores pela forma
que os trabalhos foram conduzidos,
de maneira especial ao Pároco Padre
Ademar, bem como aos servidores
públicos que estiveram sempre atentos às necessidades momentâneas
mantendo-se de plantão.”
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OUTUBRO ROSA

Violência contra a mulher é tema de palestra
em Itaipulândia
Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

Na noite de quarta-feira, 06, a
Secretaria de Assistência Social,
através da Proteção Especial, realizou uma programação com palestra
junto à Câmara de Vereadores abordando a questão da violência contra
a mulher com o tema ‘’O amor não
causa dor”.
As heranças do passado ainda
se fazem bastante presentes na
sociedade atual, na forma de desigualdades culturais entre homens
e mulheres, da errônea ideia de
submissão da mulher ao homem,
do preconceito em relação á própria capacidade da mulher que é
tida como o “sexo frágil”. (Editora
Amigos).
A violência contra a mulher não
está restrita a um certo meio, não
escolhe raça, idade ou condição
social. Entretanto, a mulher negra
é muito mais vítima de violência de
gênero do que a mulher branca. A
mulher negra sofre opressão por
ser mulher e sofre opressão por ser
negra (racismo). Isso é histórico.
(Editora Amigos).
No evento a Psicóloga Luana
deu as boas vindas às mulheres
presente se destacou o trabalho que

vem sendo realizado pela equipe
da Assistência Social. “Aos poucos
essa questão da proteção á mulher
em virtude das mais variadas formas
de violência sofridas vai sendo
estampada e a equipe da Proteção
Especial busca auxiliar da melhor
forma possível. Ainda estamos longe
do ideal, mas precisamos que todas
estejamos engajadas e cada um
fazendo a sua parte, estaremos cada
dia mais protegidas.”
Jaqueline Tozzo Royer, Secretária de Assistência Social, frisou que
“esse é um evento preparatório para
um grande trabalho que teremos no
mês de novembro com a vinda do
Ônibus Lilás par ao nosso município.”
A Secretária falou também sobre
as formas de proteção adotadas
atualmente no município. “O município de Itaipulândia atua na luta
contra a violência à mulher, com o
Projeto Acolher, que visa trabalhar
com vítimas de violência doméstica
quinzenalmente, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Caso você sofra ou conheça alguém
que está inserida no contexto de
violência, entre em contato.”
Presente no evento, a prefeita
Cleide Prates, enalteceu as conquistas das mulheres dizendo que “a
mulher aos poucos foi conquistando

seu espaço e seus direitos, mas ainda
precisamos avançar com relação
à proteção necessária quando
nos referimos à violência contra a
mulher, que vem disfarçada de várias
formas.” E disse ainda que “iniciativas
desta natureza são plausíveis pois o
resultado social traz crescimento e
conquistas.”
A palestra foi ministrada pela Dra.
Kamila Cristine Vanelli, Promotora
Pública da Comarca de Medianeira.
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Letícia Spieker Gasparini, de Itaipulândia,
marca história e fica entre as cinco finalistas
do Miss Universo Paraná
Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

Na noite da terça-feira, 12, dia
de Nossa Senhora aparecida, aconteceu o Miss Universo Paraná 2021
realizado na cidade de Umuarama.
Foram 18 candidatas disputando
o título e passaram por duas classificatórias onde inicialmente todas
se apresentaram e delas escolhidas
10. Em seguida foi escolhido o Top
5 do Miss Universo paraná 2021 e a
representante de Itaipulândia a Miss
Letícia Spieker Gasparini ficou entre
as cinco finalistas.
Com esta colocação, Letícia
marca história como a primeira itaipulandiense a chegar entre essas
posições no concurso.
A Administração Municipal de
Itaipulândia, através da Secretaria
de Cultura e Esportes, parabeniza
Letícia Spieker Gasparini por tão
bem ter representando o município.
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Previne Brasil corrige resultado e
confirma: somos o 1º do Paraná e 9º
do Brasil em Atenção Básica em Saúde

Concurso Vitrine Natalina
vai distribuir mais de
R$24 mil em prêmios

Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

O Previne Brasil divulgou, no
começo desta semana, o resultado
da avaliação realizada nos municípios com relação ao atendimento
básico à saúde. Itaipulândia havia
conquistado o 1º lugar no Estado,
à frente das outras 397 cidades do
Paraná.
Na tarde da terça-feira (5), o
órgão atualizou os resultados, confirmando a colocação de Itaipulândia
em 1º lugar estadual. A novidade,
é que a cidade também possui a
9ª melhor avaliação entre os 5.568
municípios do Brasil!
O que é o Previne Brasil e o que
isso significa?
O Previne Brasil é o novo modelo
de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), desenvolvido
pelo Ministério da Saúde e Governo
Federal. Ele avalia sete indicadores
que revelam como está a saúde
básica nos municípios. Ou seja: a
pontuação é reflexo na qualidade e
cobertura dos atendimentos.
Itaipulândia foi avaliado em
nota máxima (10) em seis deles,
finalizando com Índice Sintético Final
(ISF) de 98,8 pontos. Cleide Prates,
prefeita do município, elogia as
equipes de trabalho pelo resultado:

Assessoria de Imprensa do
Município de Itaipulândia

“Estamos felizes por alcançar uma
nota tão alta. Parabenizo a todos os
funcionários que trabalham na saúde
pela sua dedicação. Com certeza
podemos alcançar o ISF nota 10 e é
para lá que vamos caminhar”.

Confira o resultado no link: https://
bit.ly/PREVINEBRASIL

Tá com saudades do Natal?
Então vai se preparando, que o
concurso Vitrine Natalina 2021 vai
distribuir mais de R$24 mil em prêmios. Para participar, é necessário
fazer a inscrição, de 4 de outubro
a 4 de novembro, na Secretaria de
Indústria, Comércio, Turismo e Lazer,
além de caprichar na decoração.
Em parceria com a ACIAI, o concurso acontece de 20 de novembro
a 6 de janeiro de 2022, em comemoração ao Natal Iluminado 2021 e
busca embelezar a cidade e envolver
a comunidade local, criando um clima
de alegria e festa.
A partir de 22 de novembro, os
participantes não poderão modificar

e nem acrescentar a decoração natalina. A comissão julgadora visitará os
estabelecimentos e residências no
período de 06 a 15 de dezembro.
Confira a premiação:
I. Vitrines
a) 1° Lugar: R$ 4.500,00
b) 2° Lugar: R$ 3.500,00
c) 3° Lugar: R$ 2.500,00
d) 4° Lugar: R$ 1.500,00
II. Residências Sede do Município
a) 1° Lugar: R$ 3.000,00
b) 2° Lugar: R$ 2.000,00
c) 3° Lugar: R$ 1.500,00
d) 4° Lugar: R$ 1.000,00
III. Residências Comunidades
a) 1° Lugar: R$ 3.000,00
b) 2° Lugar: R$ 2.000,00
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TURISMO

Itaipu recebeu mais de 8,7 mil visitantes no
feriadão da Padroeira
Dia de maior movimento foi no domingo (10), quando 3.055 turistas passaram pela usina. Passeio “Itaipu Panorâmica”
atraiu 6.577 pessoas.
Assessoria ITAIPU BINACIONAL
Fotos: Kiko Sierich/PTI

Os turistas voltaram em peso
aos atrativos da Itaipu. No feriadão
da Padroeira, de sábado (9) à terça-feira (12), passaram pela usina
hidrelétrica 8.710 pessoas. O dia de
maior movimentação foi o domingo
(10), com 3.055 turistas – a melhor
visitação em um único dia desde a
retomada do atendimento turístico,
interrompido pela pandemia da covid19. Na segunda-feira (11), 2.312
estiveram na usina. A movimentação
também é maior que o Feriadão
da Independência, quando 7.700
pessoas visitaram Itaipu.
“Ficamos felizes com a volta
dos turistas aos nossos atrativos.

A Itaipu se preparou para receber
os visitantes, pois sabemos da

importância do turismo para a economia de nossa cidade”, afirmou o

diretor-geral da Itaipu, general João
Francisco Ferreira. Todos os protocolos de segurança sanitária estão
sendo seguidos à risca no Complexo
Turístico Itaipu (CTI).
O atrativo “Itaipu Panorâmica” foi
o que mais recebeu turistas, um total
de 6.577 pessoas. Ecomuseu atraiu
914 turistas e o Refúgio Biológico de
Itaipu, 700. O feriado prolongado
também marcou a volta do atrativo
“Itaipu Iluminada”, que levou 499
turistas à usina hidrelétrica.
Embora tenham passado por
Itaipu visitantes de 16 nacionalidades, a movimentação foi prioritariamente de turismo interno, sendo
8.666 brasileiros. Os paranaenses
também foram maioria (4.600 pessoas), seguindo dos paulistas (1.746)
e dos catarinenses (607).
Destino Iguaçu
Os outros atrativos turísticos do

Destino Iguaçu apresentaram grande
movimentação no feriado prolongado
de Nossa Senhora Aparecida. O
Parque Nacional do Iguaçu recebeu
19.124 visitantes, sendo 96% de
brasileiros. Ao todo, visitantes de 31
nacionalidades visitaram as Cataratas do Iguaçu. Depois dos brasileiros,
na ordem, paraguaios, espanhóis,
argentinos, colombianos, estadunidenses, peruanos, australianos,
coreanos e alemães, entre outros.
Ali do lado do PNI, o Parque das
Aves também sentiu o aumento da
movimentação na cidade. Foram
11.310 visitantes nos quatro dias de
feriado prolongado, sendo a maioria
(55%) de paranaenses. O atrativo
atraiu as famílias, principalmente,
pelo Dia das Crianças (12 de outubro). No total, 1.462 crianças menores de 8 anos, que têm gratuidade
no atrativo, visitaram o Parque das
Aves com suas famílias no feriadão.
Já o Marco das Três Fronteiras
recebeu 8.224 turistas no feriadão,
sendo a grande maioria (6.822) de
brasileiros. Destes, 1.300 visitantes
são moradores de Foz do Iguaçu.
A Itaipu
Com 20 unidades geradoras e
14 mil MW de potência instalada, a
Itaipu Binacional é líder mundial na
geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984,
2,8 bilhões de MWh. A hidrelétrica
é responsável pelo abastecimento
de aproximadamente 11% de toda
a energia consumida pelo Brasil e
aproximadamente 90% do Paraguai.
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Secretaria de Educação realiza atividades
culturais nos CMEIs alusivas ao Dia das Crianças
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte desenvolveu
durante esta quarta-feira, dia 13 de
outubro, atividades alusivas ao Dia
das Crianças junto aos CMEI’s (Centros Municipais de Educação Infantil).
Foram feitas diversas atividades
recreativas para as crianças bem
como mini oficinas de Música e apresentação da Cia Municipal de Dança.
Além de proporcionar momento
diferente para as crianças, um dos
objetivos é permitir que as crianças
tenham acesso a atividades culturais,
tão importantes na formação das
pessoas.

Missal recebeu doação da
Unidade do Portão Ocoí passa por
capacitação com coordenadora do Samu Receita Federal
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

Como informado anteriormente,
estão ocorrendo capacitações nas
Unidades de Saúde de Missal. No dia
06 de outubro foi Dom Armando que
recebeu o 3º módulo do treinamento,
já nesta quinta-feira, 07 de outubro,
foi a vez da Unidade do Distrito do
Portão Ocoí.
A capacitação consiste em treinar os profissionais para situações
de crise convulsiva, AVC, Infarto,
queimaduras, hemorragias exsanguinantes. Do Portão Ocoí participaram
técnicas de enfermagem, equipe
de agentes comunitárias de saúde,
médico, zeladoras, dentista, auxiliar
de odontologia, atendente de farmácia entre outros profissionais.
Um dos pontos importantes é
fazer com que os profissionais de
todos os setores estejam aptos a

Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

atender alguma situação relembrando técnicas, reforçar e capacitar
os profissionais de saúde nas depen-

dências do prédio da secretaria e das
unidades nos mais variados setores.

O município de Missal recebeu
da Receita Federal um Cavalinho
de Carreta que será utilizado pela
Administração Municipal. O veículo
veio ao município em forma de
doação e representa a credibilidade
que a Administração Municipal possui
perante órgãos federais. A Receita
que já havia feito a doação ao Provopar de itens apreendidos.

O Prefeito de Missal, Adilto
Luis Ferrari, agradeceu a confiança
deposita. “Ficamos muito satisfeitos
em ser atendidos, isso demonstra
que nossa equipe está empenhada
em desenvolver as ações de forma
correta e transparente, essa sempre
foi uma de nossas premissas e agora
não podia ser diferente”, destaca.
“Agradecemos a Receita Federal,
dizendo que faremos uma ótima utilização do veículo doado”, completou.
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Secretaria de Saúde de Missal homenageia Dentistas,
Agentes Comunitárias de Saúde e de Endemias
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

A manhã da segunda-feira, 04 de
outubro, foi marcada por homenagens organizadas pela Secretaria de
Saúde de Missal. Na data se comemora o Dia Nacional das Agentes
Comunitárias de Saúde e Agentes
de Endemias. No dia 03 de outubro,
também se comemora o Dia Mundial
do Dentista. Estes profissionais receberam homenagens com apresentação dos alunos do Departamento de
Cultura e agradecimentos.
O Prefeito de Missal, Adilto
Luis Ferrari, agradeceu a todos
pelo trabalho de todas as equipes.
"Avançamos nos índices do Previne
Brasil, mas, podemos avançar ainda
mais com a dedicação e o trabalho
de todos", comentou. "Com o avanço
nos índices os servidores da Saúde
de um modo geral são os maiores
beneficiados, todo avanço é um
estímulo na busca de melhorar ainda
mais o trabalho", elogia o Prefeito.
As notas do Previne Brasil serão
repassadas para as equipes, visando
a busca da melhoria nos índices.

Todo o trabalho inicia com as Agentes
de Saúde que são as responsáveis
pela primeira visita domiciliar, onde é
possível um diagnóstico da realidade
e das necessidades da população.
Outro ponto importante exaltado foi
a volta do trabalho preventivo com

o flúor nas escolas e as orientações
quanto a prevenção de doenças
bucais.
A Secretária de Saúde, Silvia
Maccari Petricoski, fez a leitura de
uma mensagem aos profissionais
homenageados. Além do Prefeito

Ferrari e da Secretária Silvia, o diretor
de Saúde e Atenção Básica, Custódio
Luiz Reis Lima, a chefe de Divisão de
Serviços Administrativos e Pessoal,
Janieli Rodrigues de Oliveira, a
Chefe do Setor de Coordenação das
Unidades Básicas de Saúde, Greice

Goerck e o Coordenador da Saúde
Bucal, Odinei Follmann, deixaram
suas mensagens.

Secretária de Saúde de Missal participa de importante
reunião em Foz do Iguaçu
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

Os secretários municipais de
Saúde dos municípios que integram
a 9ª Regional de Saúde de Foz do
Iguaçu estiveram reunidos na tarde
de terça-feira, 05 de outubro, para
tratar uma pauta extensa. Entre os
assuntos, as novas remessas de
vacinas contra a Covid-19, cirurgias
eletivas no Estado, capacitações,
campanhas, indicadores do Previne
Brasil entre outros assuntos.
Quanto aos indicadores do
Previne Brasil, Missal atualmente
ocupa a 43ª posição no Estado do
Paraná e a posição número 699 no
Brasil. Entre os municípios que integram a 9ª Regional, Missal tem o 3º
melhor índice, atrás de Itaipulândia
e Matelândia.
A avaliação é que o município
avançou, mas tem capacidade de
aumentar ainda mais e neste sentido, estão ocorrendo reuniões no
município com o objetivo de melhorar,
para que os profissionais sejam cada

vez mais valorizados pelo programa
federal. Quem ganha com isso é a
população que recebe um atendimento cada vez mais humanizado.
Recursos para Missal
Durante a reunião houve o anúncio de recursos do IOF que serão
disponibilizados para o município de
Missal. São 6 mil reais, sendo 2 mil
para custeio e 4 mil para investimento
nas Farmácias Básicas nas Unidades
de Saúde.
Outra novidade é o repasse de
uma geladeira para a Unidade de

Vista Alegre, disponibilizada pelo
setor de imunização da Regional de
Saúde. Esta é uma antiga demanda
da Unidade já que era a única que
ainda não possuía um aparelho
adequado para armazenar vacinas.
Cirurgias eletivas no Estado
Quanto as Cirurgias eletivas
no Estado, foram repassadas planilhas onde cada município tem um
período para preencher as relações
de pacientes que aguardam na
lista de espera do Estado. Há uma
organização no sentido de retomar

estas cirurgias em 2022 e a Regional
está fazendo o planejamento para os
municípios da região.
Vacinas
Houve o anúncio de nova remessas de vacinas contra a Covid-19,
onde foram sanadas dúvidas dos
secretários municipais.
Haverá também uma campanha
de atualização de vacinas atrasadas
com o dia D em 16 de outubro, das
8h as 12h nas Unidades de Saúde de
Missal, exceto na Unidade de Vista
Alegre. O público-alvo será crianças

e adolescentes até os 14 anos que
possuem vacinas atrasadas.
Campanhas
Foram feitos repasses de campanhas que devem ocorrer nos
próximos dias. A Semana para o
Enfrentamento da Sífilis entre os dias
14 e 20 de outubro é um exemplo.
Outra deliberação foi a capacitação para agentes de endemias, que
não foi realizada devido a pandemia.
Esta deve ocorrer nos dias 25 a 29 de
outubro envolvendo os municípios de
Missal, Ramilândia e Santa Terezinha
de Itaipu.
Participação
Além dos secretários Municipais,
a reunião contou com a participação
da Chefe da 9ª Regional de Saúde,
Ielita Santos e da apoiadora regional
do Cosems (Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Paraná),
Carline Slovinski Acordi Garcia, onde
foram discutidos assuntos em torno
da CIR (Comissão Intergestores
Regional).
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Churrasco - Caça Palavras
Resolver este caça palavras é mais divertido do que participar de um churrasco. As palavras deste
caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário.
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Horóscopo semanal de 15 a 20 de outubro

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Semana de mais equilíbrio e menos agitação para resolver assuntos importantes. As amizades estarão em alta, seja
no lado pessoal, familiar ou profissional.
Se trabalha com vendas ou mantém relacionamentos profissionais com pessoas
distantes, pode esperar sucesso. E prepare-se: o romance promete animação!

LEÃO (22/7 a 22/8)
É o momento ideal para organizar planos pessoais, profissionais ou financeiros. Além disso, aproveite para estreitar
a relação com alguém que vive em um
mundo bem diferente do seu. Poder de
sedução em alta! Se tem alguém na mira,
não perca tempo! Sucesso no namoro e
muita agitação com o mozão.

TOURO (21/4 a 20/5)
Está na batalha por um emprego? O
momento é ótimo para conquistar a vaga
que deseja. Acredite no seu taco e siga
em frente. No fim de semana, seus esforços têm tudo para serem recompensados. Não deixe de valorizar o contato
com pessoas mais velhas, que podem
fazer a diferença na realização dos seus
sonhos. No amor, brigas e desentendimentos vão rolar. Não se desespere, pois
no fim tudo dará certo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Vibes positivas para os assuntos financeiros. É hora de mostrar toda sua competência no trabalho, mas não deixe de
prestar atenção em assuntos relacionados à família. Você vai contar também
com o apoio de pessoas do bem para
buscar os seus objetivos. No amor,
chances de reconciliação e aquela forcinha extra de parentes para conquistar
o crush.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Terá sorte em jogos e loterias. Fase propícia para a troca de ideias com pessoas
diferentes e mais velhas. Pode contar
com a proteção no trabalho e a ajuda
de amigos ou familiares distantes com
assuntos financeiros. Um crush pode
chamar a sua atenção pelo papo agradável. Com o mozão, o momento é de muita
paixão e romantismo.
CÂNCER (21/6 a 21/7)
É provável que a Lua traga mudanças
em assuntos relacionados à grana. Amigos podem ajudar você a conquistar o
que deseja. Fase de bastante produtividade no trabalho - seus esforços não
passarão despercebidos! Clima bom na
família com a chance de matar a saudade de parentes distantes. Sua vitalidade
está garantida. No campo amoroso, vem
novidade por aí!

LIBRA (23/9 a 22/10)
O Sol no seu signo reforça seu otimismo
e energia. Conte com o apoio de amizades antigas ou de pessoas mais velhas.
Finanças protegidas! No amor, boa semana para desenrolar relação antiga ou
retomar contato com crush distante. As
comprometidas devem viver momentos
de companheirismo e muito prazer na
cama.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Energia é a palavra desta semana! Os
caminhos para vitórias financeiras podem se abrir. Alegrias em família à vista
e saúde tranquila, mas não deixe de se
cuidar. No amor, pode descobrir algo que
vai mudar o rumo da sua vida sentimental. Harmonia, cumplicidade e camaradagem não vão faltar para você! Confie.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dias de vitórias! Muita coisa boa vai rolar
com parentes e pessoas próximas. Invista na sua alegria e na comunicação para
convencer os outros de suas ideias. Na
vida amorosa, tudo é tranquilo e favorável. Nada de brigas e perrengues. Solteiras, atenção: tudo indica que encontrarão
o crush dos sonhos. O seu papo alegre e
divertido será fundamental. Aproveite a
leveza desta semana.
CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
É o momento de deslanchar, inclusive
na área dos objetivos financeiros. Negociações que estavam enroladas podem
deslanchar. Seu temperamento está bem
menos possessivo e isso deve ajudar na
relação com a família, os amigos e no
trabalho. Uma viagem ou um passeio
com o par pode render momentos inesquecíveis!

CHULETA
CHURRASQUEIRA
COSTELA
CUPIM
ESPETO
FACA

FRALDINHA
GALETO
GELO
GRELHA
HAMBÚRGUER
LARANJA

I R A I

E

I M Ã O O R O H
LEITÃO
LIMÃO
MAMINHA
PETISCO
PIMENTA
PÃO

QUEIJOCOALHO
REFRIGERANTE
SALMÃO
TÁBUA
VINAGRETE
ÁGUA

PUBLICAÇÃO DE SÚMULA
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO
POSTO CELESTE LTDA torna público que recebeu ao
IAT, a Licença de Operação para Atividade de POSTO
DE COMBUSTÍVEL implantado na Rodovia PR 488,
KM 61, S/Nº, Esquina Céu Azul, Município de Santa Helena/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
POSTO CELESTE LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para
Atividade de POSTO DE COMBUSTÍVEL implantado
na Rodovia PR 488, KM 61, S/Nº, Esquina Céu Azul,
Município de Santa Helena/PR.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Semana harmoniosa! Aproveite para fazer contatos com amigos e pessoas de
outras cidades. Promessa de sucesso na
venda de produtos de beleza. O momento também é bom para investir em jogos. Se está pensando em definir algum
acordo, esta pode ser a hora! No amor,
pode esperar good vibes com o par ou
com o crush.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROSILEIA JABS torna público que irá requerer ao
IAT, a Renovação da Licença de Operação para Atividade de SUINOCULTURA (TERMINAÇÃO) implantada
no Lote Rural Nº 136-E, Gleba Nº 22, Linha Esquina
Gaúcha, Município de Itaipulândia/PR.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Nada é perfeito. Você pode passar por
alguns sobressaltos, mas o resultado
final será favorável. Pessoas mais velhas ou parentes podem favorecer suas
conquistas. Boas notícias devem chegar
sobre grana. Na saúde, preste atenção
em certos sintomas e busque ajuda. Algo
que sempre desejou com o mozão está
em vias de ser conquistado, portanto…
arrase!

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CLERISTON LUIZ BUTZGE torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação para
Atividade de SUINOCULTURA (CRECHÁRIO)implantada na Parte dos Lotes Rurais Nº 274, 275 e 276, Linha
Progresso, Município de Itaipulândia/PR.
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Negócios - 11
Casa, alvenaria, 124m², três
quartos, suíte, banheiro social, sala,
cozinha, lavanderia, edícula, garagem.
Terreno 322m², murado/cercado, portão
eletrônico. Rua João Paulo I, Bairro Birck, Missal Pr. Valor 350.000,00.

Área de 10 alqueires, sem
benfeitorias, 6 alqueires mecanizados,
restante em pasto e reflorestamento.
Valor 2.000 sacas de soja por alqueire,
em três parcelas anuais. Localizado em
Linha São Pedro Missal Pr.

Casa de alvenaria,70m², forro em lage, dois quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, edícula, garagem, terreno 300m² todo cercado, valor
350.000,00, Rua Machado de Assis,
Bairro Padre Rick.

Sitio de 5 alqueires, 100%
mecanizados, casa em alvenaria, galpão pré-moldado, poço artesiano, 4 chiqueiros 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 mecanizados 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 entrada e mais
duas parcelas anuais de 1.500 sacas
por parcela.

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

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

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

Sitio de 40.000m² (4,0)
hectares, com 4 aviários, padrão
Lar, automatizados, 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, 95.412m² (9,54) hectares, em pastagens, casa mista, galpão,
estábulo, a 100metros da PR 495, e a
3km da cidade, na Localidade de Esquina Gaúcha, Missal Pr. Valor 800.000,00
aceita imóvel em Missal e veiculo como
parte de pagamento.
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 37.000m², casa de
240m², três quartos, três banheiros,
sala, duas cozinhas com moveis sob
medida, garagem, edícula, lavanderia,
mais duas casas de 70m² em alvenaria, para funcionários, um galpão em
madeira de 480m², um galpão pré moldado de 150m², area estruturada para
piscicultura, agua nascente, 8 açudes
com capacidade para 80.000 alevinos,
local excelente para instalação de pesque pague, motor diesel com gerador
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 suínos. Localizado na
Localidade de Médio Rio Branco Missal
Pr. Valor 1.500.000,00 aceito imóveis,
como parte de pagamento.
Sitio de 76.292m², (3,15 alqueires), todo em pasto, sem benfeitorias, nascente de agua. Localizado no
calçamento, na Linha São Sebastião,
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita pro-

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
benfeitorias, 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
benfeitorias, ótimas nascentes de agua,
própria para tanques de piscicultura ou
chácaras de lazer, a 1.000 metros da
Cidade. Valor 750.000,00.
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 mista, 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
benfeitorias, 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 urbana, no Município de Itaipulândia Pr, a 800m do Parque Aquático.
Sitio de 18 alqueires, 10 alqueires para plantio e 8 alqueires em
pastagens. Valor 150.000,00 por alqueire. Localizado na Linha Bandeirantes
Missal Pr.

Area de 302.500m², 12,5 alqueires, 100% mecanizada, sem benfeitorias, asfalto até a propriedade, localizada no Munícipio de Itaipulândia Pr.

Valor 3.500 sacas de soja por alqueire.
Casa em alvenaria, forro em
PVC, 85m², dois quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem, edícula
de 60m², terreno de 245m², cercado,
portão eletrônico. Rua São Gabriel,
Bairro Renascer Novo Missal Pr. Valor
215.000,00
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, lavanderia, sacada, uma vaga
de garagem, Localização 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, forro 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, terreno 442m², cercado,
portão eletrônico. Rua Pedro Butzke,
próximo ao Centro, Missal Pr, valor:
530.000,00. Sala Comercial, 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,
Centro Itaipulândia Pr. Valor 270.000,00
aceita terreno em Medianeira como parte de pagamento.
Casa mista, 50m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro, terreno de
268m², localizada na Rua Bom Sucesso 07 Bairro Renascer, Missal Pr. Valor
140.000,00.
Casa alvenaria, 115m², três
quartos, três banheiros, sala, cozinha,
lavanderia, garagem com edícula, terreno de 215m², cercado. Rua Santo Expedito, Bairro Renascer Novo, Missal Pr.
Valor 280.000,00 aceita propostas.
Casa em alvenaria, 180m²
construídos, três quartos, suíte, banheiro social, sala de janta, sala de estar,
cozinha, garagem para dois veículos,

edícula, área de serviço, porão com
sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
terreno de 399m², cercado, ótima localização, na Rua Paraná esquina com
Rua Itapiranga, Centro Missal Pr. Valor
580.000,00 aceita propostas.
Casa 100m², dois quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia.
Terreno de 450m², cercado, localizada
na Rua Pirmino Mayer 06, Bairro São
Francisco Missal Pr. Valor 160.000,00.
Casa alvenaria, 70m², dois quartos,
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
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, terreno de 600m², todo
solo em pedra brita, cercado, localizado
na Rua Paraná, 1184, Centro Missal Pr.
Valor 280.000,00 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 Grosso, Bairro Panorâmico,
Missal PR. Valor: 280.000,00 aceita
veículos como parte do pagamento.
Casa, alvenaria 110m²,
sala, cozinha, garagem, dois quartos,
um banheiro, lavanderia, terreno de
1.250m², cercado, portão eletrônico,
localizada na Rua da Produção, Centro
Missal Pr. Valor 450.000,00 aceita propostas.
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 Providência, Centro Missal Pr.
Valor: 250.000,00 aceita proposta.
Casa, alvenaria, 136m², três
quartos, sala de estar, sala de janta, cozinha, dois banheiros, garagem, lavanderia. Terreno de 532m², cercado. Rua
Leopoldo Heneman, Centro Missal Pr.
Valor 480.000,00 aceita propostas.
Casa de alvenaria, 85m²,
três quartos, sala, banheiro, cozinha,
lavanderia, garagem, terreno 450m²
cercado. Rua Pirmino Mayer, Bairro
São Francisco Município de Missal PR.
Valor: 220.000,00.
Casa de alvenaria, 70m²,
dois quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem, lavanderia, terreno de 209m²,
localizada na Rua Primeiro de Abril,
Centro Missal Pr. Valor 100.000,00.

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 Bairro 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,
Bairro 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
Marasca, Missal Pr. Valor 115.000,00
Terreno 1.100 m², localizado na Rua
Dom Pedro l, Distrito de Portão Ocoi,
Missal PR. Valor 160.000,00 aceita propostas.
Terreno 480m², comercial, Rua Paraná esquina com Rua Minas Gerais,
Bairro Jardim Panorâmico, Missal Pr.
Valor 140.000,00 aceita propostas.
Terreno, 600m², cercado,
localizado 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 Francisco, 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, valor 55.000,00 aceita
troca por imóveis em Missal.
Terreno 525m², Rua São Jorge
Bairro São Francisco próximo ao Mercado Riograndense. Valor 120.000,00
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Outubro é o mês da poupança: Sicredi realiza
sorteio especial de R$ 500 mil
Campanha “Poupança Premiada” já contemplou mais de 120 associados e
continua com sorteios semanais de R$ 5 mil, além do grande prêmio de R$ 1 milhão, em dezembro
Assessoria de Imprensa - SICREDI

A campanha de incentivo “Poupança Premiada”, promovida pelo
Sicredi nos estados do Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro, celebra o mês
da poupança e realiza, em outubro, o
sorteio especial de R$ 500 mil. Até
o fim do ano, serão distribuídos R$
2,5 milhões em prêmios, em sorteios
semanais de R$ 5 mil, além do grande
prêmio de R$ 1 milhão no fim da ação,
em dezembro. Até agora, mais de 120
associados já foram contemplados na
campanha com mais de R$ 625 mil
em prêmios. Na Sicredi Vanguarda,
21 poupadores já foram beneficiados
com a promoção. “A campanha de
poupança é uma maneira de incentivarmos as pessoas a criarem o
hábito de poupar, seja para ter uma
reserva financeira ou para realizar um
sonho. A poupança é uma modalidade
com muitas vantagens e é um passo
importante para quem quer começar a
investir ou guardar dinheiro”, comenta
Aldo Dagostim, presidente da Sicredi
Vanguarda PR/SP/RJ.

De acordo com a gerente de
Desenvolvimento de Negócios da
Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana
Zandoná França, a iniciativa tem
como objetivo incentivar o hábito de
poupar dos associados. "Para muitos,
o planejamento financeiro começa
com a poupança, modalidade mais
tradicional no país por ser vista como
uma forma simples e de baixo risco
para aplicação de recursos. O fato
de não incidir imposto de renda e IOF
faz da opção uma boa escolha para
quem pretende iniciar uma reserva
financeira”, comenta.
Benefícios para associado
e comunidade
Com a campanha, já foram gerados mais de 88 milhões de números
da sorte, com um incremento de aproximadamente R$ 960 milhões às cooperativas Sicredi da regional PR/SP/
RJ. “A importância deste resultado é o
impacto positivo que gera localmente,
pois com o aumento de captação
de recursos em poupança, além do
incentivo à economia e formação de

reserva para famílias e empresas, o
Sicredi consegue incrementar também
a oferta de crédito disponibilizado
para seus mais de 1,5 milhões de
associados no Paraná, São Paulo e
Rio de Janeiro, fomentando um círculo
virtuoso de estímulo e desenvolvimento
à economia local”, afirma Adriana.
Participar é simples
A cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi, é gerado um número
da sorte para concorrer aos sorteios
realizados pela Loteria Federal. Se as
aplicações forem na modalidade programada, quando o poupador autoriza
o débito mensal da conta, as chances
de ganhar são em dobro. A participação
é automática nas duas modalidades,
ou seja, o associado não precisa se
cadastrar ou preencher cupons. No site
da campanha é possível visualizar os
números da sorte e conferir conteúdos
específicos sobre finanças e dicas
financeiras, além de conhecer o regulamento, os vencedores dos sorteios
e outras informações sobre o Sicredi.
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Governo Municipal e UTFPR estudam parceria
para beneficiar a comunidade são-miguelense
Assessoria de Imprensa do
Município de São Miguel do Iguaçu

O prefeito de São Miguel do
Iguaçu Boaventura Manoel João
Motta, e o vice-prefeito, Cláudio
Rodrigues, receberam em seu gabinete na manhã desta quarta-feira
(13) o diretor-geral da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Campus de Medianeira,
Prof. Dr. Cláudio Leones Bazzi e o
diretor de Relações Empresariais
e Comunitárias, Fernando Schütz,
onde debateram parcerias para atender, principalmente, a comunidade
menos favorecida.
O diretor informou que a visita
teve por objetivo colocar a Instituição
à disposição do Governo Municipal
para desenvolvimento de projetos
de interesse do município. “Estamos
nos aproximando dos municípios da
região para conscientizar as pessoas

de que a Universidade é um espaço
aberto para todos”.
O primeiro grande projeto que
deverá ser colocado em prática é
treinar os 60 Agentes Comunitários

de Saúde (ACS) que atendem as
famílias do município. Eles irão receber todas as informações sobre como
funciona o ingresso de estudantes
no Ensino Superior Público, gratuito.

Depois disso, vão repassar essas
informações às famílias quando de
suas visitas regulares. “A comunidade em geral, desconhece as
diversas maneiras de se chegar a

uma faculdade pública. Além do vestibular, existem outras maneiras como
o Exame do Ensino Médio (ENEM), o
SISU (Sistema de Seleção Unificada)
e também o Fundo de Investimento
ao Ensino Superior (FIES)”, explica
o professor Cláudio.
A secretária municipal de Educação, Eliete Maria Bortoluzzi, salientou
que essa parceria vem favorecer o
conhecimento das pessoas de nossa
comunidade. “É o algo a mais, tão
importante na educação. Vemos que
muitas vagas de emprego não são
preenchidas por falta de profissionais. Investir nisso é fundamental”.
Estiveram presentes no encontro
também o secretário de Administração, Marcelo Martins de Castro;
a secretária de Assistência Social,
Adriana da Silva Motta; o Assessor
Jurídico, Solano Gabriel Cecchin
Prates e a diretora de Educação,
Solange Gamba Motta.

Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu e Uniguaçu
prestam apoio aos romeiros que passaram pelo município
O Governo Municipal de São
Miguel do Iguaçu, por meio das
secretarias de Assistência Social,
Assuntos Comunitários e de Saúde,
em parceria com a Uniguaçu, prestou
apoio aos romeiros que passaram
pelo município na PR-497, em direção ao santuário de Nossa Senhora
Aparecida, em Itaipulândia.
Foram disponibilizados dois
pontos de apoio, um na altura da
comunidade Linha Urussanga e
outro no distrito Balneário Ipiranga,
onde foram oferecidas água, frutas,
banheiros, além de atendimentos
com os acadêmicos de Enfermagem da faculdade de São Miguel

do Iguaçu.
Os voluntários iniciaram os trabalhos na tarde de segunda-feira,
11, e seguiram até a manhã desta
terça-feira, 12. Uma ambulância,
com técnico de enfermagem, ficou
à disposição para qualquer eventualidade que necessitasse atendimento.
Durante a noite o prefeito Motta,
esteve visitando os pontos de apoio
onde parabenizou o trabalho que
estava sendo realizado, além de
agradecer a dedicação dos voluntários para bem atender todos que
passaram pelo município.
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Cooperativa Lar é a empresa privada mais admirada
do Oeste do Paraná

Assessoria

Encomendada ao Instituto Opinião
pela Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná (AMOP) e apresentada aos prefeitos na última assembleia
geral da entidade, uma ampla pesquisa
identificou os sentimentos e aspirações
dos habitantes da região em relação a
diversos temas, abordando aspectos
sobre a situação econômica das pessoas ouvidas, o grau de satisfação
com a vida atual, a qualidade dos
serviços públicos, sugestões de obras
e investimentos governamentais e
expectativas futuras.
Em um dos itens do questionário,
respondendo à pergunta “Quais dessas
empresas você acredita representar
mais o Oeste do Paraná?”, os entrevistados, a partir de uma lista com os
nomes das maiores companhias da
região, apontaram, nessa ordem de
preferência (veja o quadro anexo com
os percentuais), a Itaipu Binacional,
cooperativa Lar, Frimesa, Coopavel,

Copacol, Muffato, C. Vale e Copagril.
Presidente da Lar, primeira colocada do ranking quando se exclui a
hidrelétrica Itaipu, que é uma empresa
estatal, o engenheiro-agrônomo
Irineo da Costa Rodrigues agradeceu
à população oestina pelo “honroso
reconhecimento, que recebemos com
alegria e humildade, mas que também
nos dá um imenso orgulho por ser o
resultado de uma vitoriosa trajetória de
quase seis décadas de trabalho, fé e
superação, propiciando oportunidades
de crescimento e prosperidade para
nossos associados, hoje somando
mais de 12 mil famílias, e gerando
dezenas de milhares de postos de
trabalho diretos e indiretos em todas
as nossas áreas de atuação”.
Cooperativa agroindustrial que
mais emprega no país, beirando a
casa dos 23 mil colaboradores em
suas diversas unidades de produção
distribuídas pelo Paraná, Mato Grosso
do Sul e Santa Catarina, a Lar é uma

das maiores processadoras e exportadoras de carne de frango do Brasil,
aproximando-se do abate diário de
1 milhão de aves, e acaba de lançar
uma grande campanha publicitária
para reforçar sua marca em âmbito
nacional estrelada pelo cantor Michel

Teló, que nasceu e deu os primeiros
passos de sua carreira justamente em
Medianeira, sede da empresa, com
quem sua família mantém antigos e
sólidos vínculos de amizade.
A consulta do Instituto Opinião
Pesquisas foi realizada entre os dias

22 e 28 de maio deste ano e abrangeu
uma amostragem de 2.520 moradores
de 16 municípios sorteados segundo
critérios de classificação do IBGE, com
margem de erro de 1,95% e índice de
confiabilidade de 95%.
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Drive Thru é realizado em comemoração ao
Dia do Idoso em Serranópolis do Iguaçu
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Assessoria

Devido à impossibilidade de realizar o almoço em comemoração ao
dia do idoso por conta da pandemia
causada pela Covid-19, a Secretaria
Municipal de Assistência Social realizou no na última quarta-feira (06), o
primeiro “Drive Thru” para a entrega
de lembranças aos vovôs.
O evento contou com a presença
de muitos vovôs, que chegavam
com o carro, passando pela tenda e
de dentro do carro eles receberam
a lembrança pela passagem do dia
mundial do idoso que foi comemorado no ultimo dia primeiro.
Além da entrega dos presentes,
também foi realizada a eleição da
nova diretoria do Clube do Vovô
Simpático.
Para a secretária municipal de
assistência social Janete Roberti o
evento foi um sucesso “É muito gratificante quando vemos a participação
de todos neste evento, isso mostra
que a terceira idade aguarda ansiosamente para retornar as atividades
normais e mesmo dentro do carro, vir

até aqui foi um passeio que fizeram,
e assim saíram um pouco de casa”
completou.
O atual presidente do Clube do
Vovô Simpático, Elisio Preis que ficou
a frente do clube por dois mandatos
acompanhou a votação e torce para
que a chapa eleita continue realizando um bom trabalho “Infelizmente
meu mandato está acabando, mas
estarei sempre à disposição para
ajudar a terceira idade, e torço pra
que a nova gestão possa continuar
o bom trabalho que realizamos”

finaliza.
Para o prefeito Ivo Roberti, datas
como essa são importantes para os
idosos e espera que em breve os
encontros no Clube Aliança possam
retornar “Com certeza eles ficam
felizes, a administração municipal
trabalha em uma retomada destes
eventos com segurança para que
todos possam voltar a se divertir nos
bailinhos, por exemplo, e valorizamos
muito aqueles que já fizeram muito
pela gente, os nossos avós” disse Ivo.

Secretaria Municipal de Assistência Social entrega tatame e uniformes para oficina de capoeira

Assessoria

Os alunos da oficina de capoeira
do município de Serranópolis do
Iguaçu receberam na segunda-feira
(04), uniformes novos e também um

tatame para a prática da atividade.
O principal objetivo é proporcionar uma melhor experiência e
conforto na prática da capoeira,

oficina de arte que foi implantada no
município este ano.
As aulas de capoeira são gratuitas e abertas a população, para

participar basta realizar a inscrição
através do CRAS.
Participaram da entrega o prefeito
municipal Ivo Roberti, o vice-prefeito

Gilberto Marsaro e a primeira dama
e secretária de assistência social
Janete Roberti.
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