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Mais de 5 milhões de reais serão investidos em 
edificações de calçadas em Itaipulândia

CANTEIRO DE OBRAS

A cidade de Itaipulândia, aos 
poucos, vai passando por transforma-
ções significativas e a Administração 
Municipal busca, através de sua 
equipe, busca atender as solicitações 
da população.

Itaipulândia é destaque em vários 
setores a nível estadual e nacional, 
prova disso, são as excelentes colo-
cações obtidas com relação à área 
da saúde e recentemente foi con-
templada no Prêmio Gestor Paraná 
com os projetos da área habitacional.

Nesta semana, a prefeita Cleide 
Prates juntamente com o Vice Lin-
dolfo M. Rui, secretários e técnicos, 
assinou várias ordens de serviços de 
07 (sete) lotes de pontos e trechos da 
cidade e comunidades em que serão 
feitas calçadas nos passeios públi-
cos. As calçadas serão edificadas 
com recursos próprios do município.

Conforme disse a prefeita Cleide 
Prates “são altos valores que serão 
investidos, mas que trarão mais 
qualidade de vida para os moradores, 
valorização dos imóveis e tornarão 
nossa cidade e comunidades ainda 
mais lindas e receptivas.” A Prefeita 

ainda destacou que os moradores 
terão que ter paciência pois as obras 
trarão alguns transtornos. “Sabemos 
que obras e serviços dessa natureza 
causam transtornos nas ruas e mora-
dias, mas que são necessários para 
que possamos realizar as ações. 

Pedimos a compreensão de todos 
e em breve os trabalhos iniciam e 
estaremos acompanhando o crono-
grama de execução.”
Verifique os trechos em que serão 
executadas as obras de calçadas:
- Sede do Município - (Baixada 

Amarela) 
- São José do Itavó – Entre as Ruas 
Henrique Ghellere, Prolongamento 
da Rua Projetada Am e Rua Noé de 
Medeiros.
- Sede – Trechos das Ruas Dom 
Pedro I, XV de Novembro, Avenida 

Paraná, Avenida Beira Lago, Avenida 
Getúlio Vargas, Avenida Costa e 
Silva, Rua Sete de Setembro e Rua 
Rui Barbosa.
- Sede – Trechos das Ruas Alfredo 
Bender, Travessa da Paz, Sete de 
Setembro, Rui Barbosa e Mauri 
Mathes.
- Sede – Trechos da Avenida Itaipu, 
Avenida Tiradentes, Rua Fredolino 
Schwab, Lotário Vogel e Irio Burgel.
- Sede – Trechos das Ruas Tancredo 
Neves, Pinheiro e Avenida Torres.
- Jacutinga – Quadras 01, 02, 03 3 
04, entre as Ruas Pernambuco, Tico, 
Tucano, Pica-Pau e Cardeal.
DADOS
Ao todo serão investidos R$ 
5.103.666,62 (cinco milhões, seis-
centos e sessenta e seis mil e 
sessenta e dois centavos).
- De calçadas serão 59.342,80 m2;
- As obras totalizarão 14.405,38 
metros lineares de meio-fio;
- Serão plantas 1.095 árvores;
- Ao todo serão construídas 280 
rampas e 
- Serão plantados 18.438,57 me de 
grama.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Após um longo período de para-
lização em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, a Secretaria de 
Assistência Social, através do CRAS, 
retomou as atividades com as famí-

lias integrantes do PAIF (Programa 
de Atendimento Integral a Família ) 
em Itaipulândia.

O encontro seguiu as determi-
nações dos protocolos sanitários 

em função da Covid-19 e contou 
a participação da prefeita Cleide 
Prates, da Secretária de Assistência 
Social Jaqueline Tozzo Royer e toda 
a equipe de profissionais que atuam 

no CRAS.
Além dos participantes rece-

berem informações a respeito de 
diversos assuntos pertinentes ao 
PAIF, houve uma palestra com o 

tema ”Saúde mental, pós pandemia” 
ministrada por  Cristiano Ceconello.  
No encerramento do encontro foi ser-
vido lanche às famílias participantes.

Realizado em Itaipulândia primeiro encontro 
pós pandemia com as famílias do PAIF

ASSISTÊNCIA

O encontro contou a participação da prefeita Cleide Prates, da Secretária de Assistência Social Jaqueline Tozzo Royer.

Implantação do PlanificaSUS é discutido entre equipes da 
Secretaria de Saúde Itaipulândia e 9ª Regional

A Secretária de Saúde de Itaipu-
lândia Leila Prates, juntamente com 
a prefeita Cleide Prates, recebeu 
nesta semana a visita da Diretora 
da 9ª Regional de Saúde de Foz 
do Iguaçu Lélita Santos da Silva e 
demais integrantes de sua equipe, 
para discutirem sobre o PlanificaSUS.

Conforme disse a Secretária de 
Saúde “foi muito importante essa 
reunião uma vez que tivemos a expla-
nação sobre os principais objetivos 
do PlanificaSUS e tiramos dúvidas 
que surgiram.”  Leila ainda destacou 

o bom relacionamento do Município 
com a 9ª Regional de Saúde, o que 
leva a bons resultados em ações que 
são desenvolvidas.

PLANIFICASUS
O PlanificaSUS Paraná é uma 

estratégia de educação permanente 
que busca consolidar a operaciona-
lização plena da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), por meio da implanta-

ção metodológica da Planificação da 
Atenção à Saúde (PAS). 

A metodologia da PAS visa 
desenvolver competências, habilida-
des e atitudes necessárias às equipes 
técnicas e gerenciais para organizar, 

qualificar e integrar os processos de 
trabalho da Atenção Primária à Saúde 
(APS), Atenção Ambulatorial Espe-
cializada (AAE) e Atenção Hospitalar 
(AH) com foco nas necessidades de 
saúde dos usuários.

No Paraná, a organização dos 
processos na RAS acontece na 
linha de cuidado prioritária do Idoso, 
fazendo parte do projeto Envelhecer 
com Saúde no Paraná, com intuito 
de expansão para as demais linhas 
prioritárias do estado, conforme 
avanços obtidos na implantação 
do projeto PlanificaSUS Paraná 
(PARANÁ, 2020).

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Secretarias Assistência Social e Educação promovem 
ações sobre saúde mental na adolescência com
jovens do Colégio Estadual Costa e Silva

FUTURO MELHOR

As Secretarias Municipais de 
Assistência Social e Educação pro-
moveram uma série de atividades 
com os jovens do Colégio Estadual 
Costa e Silva abordando o assunto 
Saúde Mental na Adolescência. O 
trabalho foi realizado dias 25 e 26 de 
outubro, com turmas do Ensino Médio 

dos períodos matutino e noturno.
Neste evento, as psicólogas 

Luana Mafra, Cristina Kalinski e 
Jéssica Besing puderam dialogar 
com os jovens e adolescentes a 
respeito dos desafios e dificuldades 
de manter a saúde mental, demanda 
que causa preocupação para todos, 
pois, tratam-se de adolescentes do 
nosso município.

Além disso, as profissionais 
Natiely Reis e Thais Brixner (peda-
goga) e Onira Moretto Rauber (assis-
tente social) que juntamente com as 
estagiárias de Psicologia, Vanessa, 
Milena e Gabriela, contribuíram com 
dinâmica, e quiz de auto avaliação, 

que proporcionaram um momento 
de reflexão e conhecimento. 
“Acreditamos que essa parceria veio 
para somar em nossa cidade, e que 
precisamos cuidar dos jovens de 
hoje, pois eles serão os adultos de 
amanhã. Investir nas crianças e ado-

lescentes é acreditar em um futuro 
melhor e nossa gestão trabalha para 
isso, deixar um legado de esperança 
para a comunidade itaipulandiense” 
– explica a secretária de Educação, 
Verônica S. Rui.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia



05 de Novembro de 2021 06 - Missal

Dia 07 de novembro tem abertura da 
Temporada de verão em Missal

A Abertura da Temporada de Verão em Missal tem 
data marcada. Será no dia 07 de novembro. Haverá 
torneio de Futebol 7, masculino e feminino, e torneio de 
voleibol de praia em duplas, masculino e feminino. As 
inscrições estão abertas no Departamento de Esportes 
e podem participar dos torneios apenas munícipes. O 
encerramento será marcado com show de pagode.
Inscrições Futebol 7
Inscrições até as 10h da manhã de domingo, dia 07, com 

início dos jogos as 10h30. 
Masculino - R$80,00 antecipado ou R$100,00 na hora. 
Feminino - R$60,00 antecipado e R$80,00 na hora.
Obs: Valores por equipe.
Inscrições Vôlei de Praia
Inscrições até as 10h da manhã de domingo e início das 
partidas no mesmo horário.
R$50,00 a dupla (masculino e feminino).

Novo decreto flexibiliza atividades e bailes com dança estão autorizados em Missal

Ainda no dia 19 de outubro o 
Comitê de Crise em Missal, criado 
para discutir as questões relaciona-
das ao enfrentamento da Covid-19, 
esteve reunido e decidiu pela flexi-
bilização de algumas atividades que 
ainda possuíam restrição, em espe-
cial quanto aos bailes com liberação 
da pista de dança e autorização para 
a retomada das atividades com a 
melhor Idade.

No entanto, algumas situações 
ainda precisam ser consideradas 
para o bom andamento dos eventos 
que eventualmente ocorram justa-
mente para impedir que a população 
se contamine e que novas medidas 
drásticas sejam tomadas. O novo 
decreto (nº 5.692) foi publicado ainda 
na sexta-feira, dia 29 de outubro de 
2021 e entra em vigor neste mês de 
novembro. 

É preciso ficar atento aos prazos 
estabelecidos no decreto. O Decreto 
terá vigência de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual 
período. 

Confira alguns pontos do decreto:
Para a realização de confrater-

nizações/comemorações/festas e 
similares, assim como de reuniões, 
estão permitidas até 400 (quatro-
centas) pessoas, sendo obrigatório 
o uso de máscara (afora ingestão de 
bebidas e alimentos), a higienização 
com álcool 70% e o distanciamento 
de 1,5 metros, contabilizadas para 
aplicação de multa as crianças acima 
de 14 (quatorze) anos.

Quanto a realização de reuniões, 
estão permitidas até 600 (seiscen-
tas) pessoas desde que a atividade 
seja relacionada exclusivamente a 
assuntos de trabalho, decisões de 

Entidades e Conselhos no âmbito 
do Município de Missal, sendo 
igualmente obrigatórias as medidas 
de enfrentamento à Covid-19.

Atividade Religiosa
Quanto às atividades religiosas, 

está autorizada a retomada, inclusive 
com ocupação de 100% (cem por 
cento) da capacidade dos locais, 
desde que mantido o uso de máscara 
e respeitado o distanciamento. 

Competições esportivas
Já está autorizada a realização 

de campeonatos/torneios de moda-
lidades esportivas diversas neste 
Município de Missal, porém, a partir 
do novo decreto, autoriza-se também 
a participação de pessoas de outros 
municípios (caráter intermunicipal).

Porém seguem as regras como 
a apresentação da comprovação da 
vacina condizente com à faixa etária 
ofertada, sob pena de impossibilitar 
a participação no campeonato/
torneio, além do cumprimento do 
regulamento da competição.

Com relação ao público em geral, 
nos locais fechados somente será 
permitida a participação mediante 
apresentação do comprovante de 
vacina, ao menos da primeira dose, 
devendo ser mantido o distancia-
mento e o uso obrigatório de más-
cara (afora ingestão de alimentos e 
bebidas), sendo vedado qualquer 
tipo de aglomeração.

Prainha
Fica autorizada a utilização do 

Terminal Turístico de Vila Natal, 
sendo autorizada a atividade de 
acampamento, vedada qualquer 
forma de aglomeração, sob pena 
de responsabilização.

Fica autorizado o acesso ao 
estabelecimento comercial do Ter-

minal Turístico de Vila Natal, que 
deverá respeitar o limite de ocu-
pação máxima de 50% do previsto 
no alvará.

Com relação aos atracadouros 
(Terminal Turístico de Vila Natal e 
ANPEMI), o acesso está autorizado, 
sendo terminantemente proibida 
qualquer forma de aglomeração.

Eventos
Fica autorizada a realização de 

eventos (batizado/formatura/casa-
mento/bodas e aniversário), desde 
que respeitado o limite de 50% da 
capacidade do local, além do cum-
primento de todas as medidas sani-
tárias obrigatórias ao enfrentamento 
do COVID-19, vedada aglomeração 
de qualquer natureza.

Bailes e pista de dança
Fica autorizada a realização de 

eventos do tipo bailes e a utilização 
da pista de dança dos locais devi-
damente regularizados e com todas 
as licenças em dia, a partir do dia 
20 de novembro de 2021, devendo 
ser respeitado o limite de 50% da 
capacidade do local, conforme alvará 
respectivo.

Para realização de bailes deve-
rão ser cumpridas todas as medidas 
sanitárias obrigatórias ao enfren-
tamento do COVID-19, além das 
seguintes disposições:
I - Disponibilidade de álcool 70% na 
entrada do evento para higienização 
das mãos;
II - Aferição de temperatura na 
entrada do local, sendo vedada a 
participação de pessoas que apre-
sentem estado febril ou sintomas 
gripais; 
III – Nos locais fechados é obrigatória 
a apresentação do comprovante 
de vacina na entrada – ao menos 
da primeira dose -, sob pena de 

inviabilizar a participação;
IV – O responsável pelo evento 
deverá assinar o termo de respon-
sabilidade junto à Vigilância Sanitária 
do Município de Missal previamente 
ao evento, sendo que em caso de 
descumprimento do decreto, incidirá 
nas penalidades previstas.

Idosos
Fica autorizada a realização dos 

encontros de idosos no âmbito do 
Município de Missal a partir do dia 
20 de novembro, respeitando-se o 
limite de 50% de ocupação do local, 
conforme alvará respectivo, desde 
que cumpridas as seguintes medidas 
para enfrentamento do COVID-19:
I - Disponibilidade de álcool 70% na 
entrada do evento para higienização 
das mãos;
II - Aferição de temperatura na 
entrada do local, sendo vedada a 
participação de pessoas que apre-
sentem estado febril ou sintomas 
gripais;
III – Nos locais fechados é obrigatória 
a apresentação do comprovante 

de vacina na entrada – ao menos 
da primeira dose -, sob pena de 
inviabilizar a participação. 

Motivos da flexibilização
Os pontos que permitem a 

flexibilização em Missal é o avanço 
nas campanhas de vacinação e 
a redução dos números de casos 
graves, visto que não há pacientes 
internados em leitos de UTI. São 
mais de 91% de pessoas adultas 
vacinas com a 1ª dose e mais de 
77% com a 2ª dose ou dose única. 
São quase 30% de adolescentes 
vacinas com a 1ª dose e mais de 3% 
que tem a dose de reforço.

O panorama regional também é 
favorável, visto que há uma diminui-
ção da ocupação de leitos de UTI e 
Leitos Clínicos, sendo 20% na 9ª 
Regional de Saúde (UTI) e 12% 
de leitos clínicos adultos; e 29,7% 
dos leitos de UTI na macrorregião 
e 18,3% dos leitos clínicos nesta 
última, aliado ao avanço da vacina-
ção nos locais citados.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Missal recebe 1º Espetáculo de Dança Divertissement sábado (06)
O município de Missal irá receber no próximo sábado, 

dia 06 de novembro, a partir das 20h30, no auditório Jacob 
Jorge Scherer, na Câmara de Vereadores, o Espetáculo 
DIVERTISSEMENT, apresentado pela companhia de Dança 
DUODVANT – ballet clássico de Foz do Iguaçu.

O evento é aberto ao público, sem cobrança de ingresso. 
“É uma oportunidade para Comunidade Missalense poder 
assistir a um evento de grande respaldo cultural que se 
realizará na nossa cidade”, convida a diretora de Cultura de 

Missal, Marta Terezinha Kochemborger.
O espetáculo faz parte do Projeto Correnteza Cultural 

desenvolvido pela Rede Regional de Cultura e o Conselho de 
Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, 
em parceria com o município que sedia a atração. Em Missal, 
o Departamento de Cultura está à frente da organização. 

Além do Espetáculo a Companhia de Dança DUODAVANT 
vai oferecer uma oficina de Jazz para a Cia Municipal de 
Dança no período da tarde.

Assessoria 

Assessoria 
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Pesca de espécies nativas está 
proibida até fevereiro no Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT), 
vinculado à Secretaria do Desenvol-
vimento Sustentável e do Turismo, 
informa que começou no dia 1º de 
novembro o período de restrição à 
pesca de espécies nativas no Paraná 
– a Piracema. A determinação deve 
ser cumprida até 28 de fevereiro 
de 2022.

São protegidas todas as espécies 
nativas do Estado, como bagre, dou-
rado, jaú, pintado, lambari, mandi-
-amarelo, mandi-prata e piracanjuva 
– pois é durante esse período que a 
maioria delas se reproduz.

Considerando o comportamento 
migratório e de reprodução, a pesca 
é proibida na bacia hidrográfica do 
Rio Paraná, que compreende o rio 
principal, seus formadores, afluentes, 
lagos, lagoas marginais, reserva-
tórios e demais coleções de água 
inseridas na bacia de contribuição 
do rio.

A restrição é orientada pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), pela Instrução Normativa nº 
25/2009, há mais de 10 anos.

Não entram na restrição as 
espécies consideradas exóticas, que 
foram introduzidas no meio ambiente 
pelo homem, como bagre-africano, 
apaiari, black-bass, carpa, corvina, 

peixe-rei, sardinha-de-água-doce, 
piranha-preta, tilápia, tucunaré e 
zoiudo, além de híbridos, que são 
organismos resultantes do cruza-
mento de duas espécies.
MULTAS – Quem for flagrado 
pescando em desacordo com as 
restrições determinadas pela portaria 
será enquadrado na lei de crimes 
ambientais. A multa é de aproxima-
damente R$ 700,00 por pescador e 
mais de R$ 20,00 por quilo de peixe 
pescado. Além disso, os materiais de 
pesca, como varas, redes e embar-
cações, poderão ser apreendidos. 
O transporte e a comercialização 
também serão fiscalizados.
COMPETIÇÕES – Durante o perí-
odo, são proibidas, também, com-
petições de pesca, como torneios, 
campeonatos e gincanas. Somente 
são permitidas as competições em 
reservatórios, visando a captura de 
espécies não nativas e híbridos.

Fiscais do IAT e da Polícia 
Ambiental vão reforçar as ações 
de fiscalização em todo o Estado. 
Aos infratores serão aplicadas às 
penalidades e sanções previstas na 
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998; no Decreto n° 6.514, de 22 de 
julho de 2008; na Lei n° 10.779, de 
25 de novembro de 2003; e demais 
legislações específicas.

Turismo de Itaipu recebe 7.369 
pessoas no feriadão. Paranaenses 
vieram em peso

O Turismo de Itaipu fechou o 
feriado prolongado de Finados com 
um total de 7.369 visitantes, recebi-
dos entre sábado (30) e terça-feira 
(2), Dia de Finados. Os paranaenses 
corresponderam a mais da metade 
deste público – 4.122 pessoas –, 
o que demostra a força do turismo 
rodoviário neste período de retomada 
do movimento dos atrativos de Foz 
do Iguaçu.

Os demais visitantes vieram de 
São Paulo (1.656 pessoas) e de 
outros estados do Sul do País, como 
Santa Catarina (403) e Rio Grande do 
Sul (364), entre outras localidades. 
O Complexo Turístico Itaipu (CTI) 
recebeu, ainda, turistas do Paraguai, 
França, Argentina, Peru e até das 
ilhas Bermudas. Apenas no domingo 
(31), dia de maior movimento, foram 
2.274 turistas.

O CTI comemora os dados e já 
se preparara para receber visitantes 
no próximo feriado prolongado da 
Proclamação da República, no dia 
15 de novembro. Foz tem grande 
potencial para atrair ainda mais turis-
tas depois da pandemia, período que 
será marcado por uma maior procura 
pelo turismo de natureza, segundo 
especialistas do setor.

Reconhecido como destino com 
responsabilidade sanitária pela 
Organização Mundial do Turismo, 
Foz do Iguaçu conta com alta taxa 
de vacinação (mais de 90% da popu-
lação adulta imunizada com as duas 
doses ou dose única). 

Os casos de contaminação pelo 
coronavírus caíram drasticamente. 
Um dos motivos da cidade também 
ser procurada pela visitação em 

massa.
O trade turístico local também 

celebra os números positivos do 
feriadão, assim como das reservas 
fechadas já para o período de Natal e 
passagem de ano. Essa recuperação 
é atribuída a uma série de iniciativas 
assumidas pelas principais forças 
econômicas e políticas da região, 
como a campanha Vem Pra Foz, 
capitaneada pela Itaipu, e os esfor-
ços de tratamento e prevenção à 
covid-19, entre outros. Neste ano, 
Foz do Iguaçu terá o Natal de Águas 
e Luzes, uma parceria entre Itaipu, 
município e gestão do Fundo Iguaçu, 
entidade de promoção e divulgação 
do turismo de Foz. 

"Itaipu é uma agente de fomento 
ao turismo na região Oeste parana-
ense e isso é parte de nossa missão”, 

avaliou o diretor-geral da usina, 
general João Francisco Ferreira. 
Para ele, este fim de ano será um 
marco da retomada da economia, 
porque a população anseia por um 
período de alegria depois de dois 
anos difíceis por causa da pandemia.  
Feriado de Finados na Itaipu

Como é de praxe, a Visita 
Panorâmica, que permite um tour 
externo pela usina de Itaipu, foi a 
mais procurada, com 5.810 ingres-
sos vendidos. Na sequência ficou o 
Refúgio Biológico Bela Vista (765). 
Depois, a Iluminação da Barragem, 
com 677 visitantes e que teve uma 
apresentação extra no domingo, 31 
de outubro, além das saídas de sexta 
(29) e do sábado (30). O tour virtual 
correspondeu a 110 visitas, enquanto 
o Itaipu by Bike teve 7 pessoas.

Turismo rodoviário e local têm sido opção para muitos viajantes em 2021.

Assessoria de Imprensa
ITAIPU BINACIONAL

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Crédito: Kiko Sierich/PTI

Agência Estadual de Notícias do Paraná
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Governo Municipal adquire caminhões e rolo 
compactador para reforçar a frota pesada 

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu realizou a aquisi-
ções de seis caminhões e um rolo 
compactador para reforçar a frota 
pesada do município e intensificar 
o atendimento das demandas da 
comunidade são-miguelense.

Os caminhões, Iveco Tector 
24-280, equipados com caçamba 
basculante, foram adquiridos com 
recursos próprios do município. 
Inicialmente seriam compradas cinco 
unidades, porém, com a economia 
gerada no Pregão Eletrônico, foi 
possível adquirir o sexto veículo. 

Cada caminhão tem o custo de R$ 
395.000,00 (trezentos e noventa 
e cinco mil reais), totalizando um 
investimento de R$ 2.370.000,00 
(dois milhões, trezentos e setenta 
mil reais).

O Processo Licitatório foi reali-
zado no final do primeiro trimestre 
do ano e a expectativa era de que 
os veículos chegassem até meados 
de junho. Porém, por problemas 
causados pela pandemia, como por 
exemplo, a falta de materiais para 
montagem dos veículos, fez com 
que quatro deles fossem entregues 
neste mês de outubro. A previsão é de 
que os outros dois caminhões sejam 

entregues no mês de dezembro.
Também foi adquirido um rolo 

compactador vibrador de solo, 
também com recursos próprios do 

município, com investimento de R$ 
490.000,00 (quatrocentos e noventa 
mil reais).

Na tarde de quarta-feira, 27, o 
prefeito Motta, acompanhado do 
vice-prefeito, Claudio Rodrigues, 
esteve vistoriando os veículos que 
estavam estacionados em frente 
ao Paço Municipal. Enquanto que o 
rolo foi encaminhado para iniciar os 
trabalhos, os caminhões aguardam a 
documentação final e emplacamento 
para serem colocados em atividade.

‘Encontramos muitas dificulda-
des causadas pela crise gerada pela 
pandemia. Primeiro entraves na lici-
tação, depois demora para entrega. 
Mas agora, graças a Deus, as coisas 
estão indo mais rápido e espero que 

logo possamos anunciar mais coisas 
positivas para nossa comunidade 
e, claro, que possamos atender 
cada vez melhor nossa população’, 
destacou o prefeito Motta.

Acompanharam prefeito e vice, 
os secretários municipais de Admi-
nistração Marcelo Martins de Castro; 
de Obras e Viação, Rodrigo Frigo; e 
de Planejamento, Gunar Henrique 
Guedes; o chefe de Gabinete, Jones 
Márcio de Souza; o Assessor Jurí-
dico, Solano Gabriel Cecchin Prates; 
os operadores de máquinas, João 
Adelar da Rosa e Antônio Santana; 
e a vereadora Juliane Dandolini.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu
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O prefeito de São Miguel do 
Iguaçu, Boaventura Motta, e o vice-
-prefeito, Cláudio Rodrigues, junta-
mente com a equipe da secretaria 
municipal de Saúde, recepcionaram 
na manhã da terça-feira, 26, na sala 
de reuniões da prefeitura, 14 estudan-
tes do 4º e 5º anos do curso de Medi-
cina da Unila (Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana) que 
vão trabalhar nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) do município.

Eles vão acompanhar as ativida-
des da equipe da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) em visitas domiciliares 
e na comunidade, participar em 
consultas e procedimentos médicos 
básicos, discutir casos junto com os 
outros membros da equipe de Saúde 
da Família, desenvolver ações de 
educação em saúde, atividades de 
planejamento e programação em 
Saúde e realizar atendimentos médi-
cos diversos no Complexo Hospitalar 
Municipal.

O diretor clínico do Complexo 
Hospitalar Municipal, médico Pedro 
de Matias, conta que esses estu-
dantes vêm somar junto à equipe 

da Saúde para atender a população 
e trazer o que há de mais novo na 
medicina. “O município está abrindo 
as portas e fazendo essa parceria 

com a Unila visando ter um desen-
volvimento melhor na área da Saúde”.

O estudante Heitor José Negri 
Dariva, espera se capacitar melhor 

com essa experiência. “A população 
pode esperar o melhor de toda nossa 
equipe”. Para a estudante Maria 
Clara Serapião, esse trabalho deve 
contribuir com a Saúde de toda a 
população. “Estamos muito felizes 
e esperamos prestar a melhor assis-
tência possível para a comunidade”.

Os estudantes estarão atuando 
na Rede Pública Municipal duas 
vezes por semana, sempre com a 
supervisão dos médicos que atuam 
no município, sem custos para os 
cofres públicos. É um estágio prático, 
como parte das atividades comple-
mentares do módulo de Problemas 
de Saúde prevalentes em adultos 
na APS (Atenção Primária à Saúde).

Também estiveram presentes na 
recepção aos estudantes a secretária 
municipal de Saúde, Eloni Teresinha 
Conzatti de Queiroz; a secretária de 
Assistência Social, Adriana da Silva 
Motta; e o diretor da Vigilância em 
Saúde, Volnei Augusto Schoninger.

Estudantes de medicina da UNILA iniciam 
atividades na Saúde de São Miguel do Iguaçu
Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Representantes do Governo 
Municipal de São Miguel do Iguaçu 
estiveram reunidos com a equipe de 
Coordenação da Itaipu Binacional 
na manhã de terça-feira, 26, para 
apresentar propostas para futuros 
convênios, além de fortalecer os que 
já estão firmados entre o município 
e a hidrelétrica.

Participaram da reunião, reali-
zada em Foz do Iguaçu, o prefeito 
Motta; o vice-prefeito, Claudio 
Rodrigues; o secretário municipal 
de Planejamento, Gunar Henrique 
Guedes, o assistente do diretor de 
Coordenação da Itaipu, Márcio Fer-
reira Bortolini, o assessor especial 
da diretoria de Coordenação, Daltron 
Vilas Boas Rocha; e o gerente da 
Divisão de Apoio Operacional da 
Itaipu, Haroldo Virgílio. Cumprindo 
extensa agenda, o diretor de Coor-
denação da Binacional, general 
Luiz Felipe Carbonell, fez questão 
de cumprimentar os representantes 
são-miguelenses entre o horário de 
seus compromissos.

Durante a reunião, a gestão 
Motta/Claudio Rodrigues apresentou 
9 projetos desenvolvidos pela secre-
taria municipal de Planejamento, 

com propostas de investimentos em 
algumas áreas do município.

Os representantes da Itaipu Bina-
cional realizaram uma análise prévia 
das propostas e deram sinalização 
positiva para a maioria delas, sendo 
que já foi aprovada a entrega de 
mil mudas de árvores nativas para 
reflorestamento em várias regiões 
do município e a perfuração de 
dois poços artesianos para atender 
situações emergenciais.  

Outros quatro projetos foram 
sinalizados positivamente pela bina-
cional, e aguardam uma análise mais 
detalhada para dar uma resposta 
concreta quanto ao fechamento ou 
não dos convênios, com liberação 
de recursos.

Esses projetos são: Implantação 
de uma ciclovia saindo da sede do 
município e seguindo até o Termina 
Turístico Balneário Ipiranga; revita-
lização do Horto Municipal e criação 
de uma Praça Ecológica e junto 
também uma Bacia de Contenção 
(lago artificial), que além da questão 
estética, deixando o espaço mais 
bonito, servirá para ajudar a evitar 
enchentes, principalmente na região 
entre a Ecovila e o Bairro Sagrado 
Coração de Jesus, pois a água da 
chuva poderá ser concentrada neste 

reservatório e não seguiria pelo rio; 
além de um projeto de implantação 
de energias fotovoltaicas nos órgãos 
públicos municipais.

Os projetos envolvendo a ciclovia 
e o Horto Municipal estão em fase 
de desenvolvimento e realização 
de estudo técnicos pertinentes. Já o 
relacionado às energias fotovoltaicas 
está previsto para o último semestre 
de 2022.

Apesar da análise inicial positiva, 
a confirmação desses investimentos 
ainda depende da conclusão dos 
projetos e uma nova análise da Itaipu 

Binacional para serem aprovados 
ou não.

Também foram alinhados convê-
nios que estão em andamento, como 
por exemplo, o que foi firmado neste 
ano e prevê o apoio da Itaipu Bina-
cional na construção do novo Aterro 
Sanitário, por meio da aquisição de 
equipamentos e a construção de um 
barracão, que seria uma Unidade de 
Valorização de Recicláveis (URV), 
para atuação da Associação de Agen-
tes do Meio Ambiente e Reciclagem 
de São Miguel do Iguaçu (AMAR).

Foi discutido ainda um convênio 

firmado na gestão passada, que 
estava paralisado, e visa atendimento 
à Comunidade Indígena Avá-Guarani 
Tekoha Ocoy. Ele prevê a ampliação 
da Unidade de Saúde e a reforma do 
barracão do Centro de Convivência 
dos indígenas, porém faltavam pro-
jetos complementares, que foram 
feitos na atual gestão, garantindo 
assim a retomada da parceria.  A 
proposta apresentada na reunião 
também busca apoio da Itaipu para 
a construção de um espaço esportivo 
na comunidade.  

São Miguel apresenta propostas e fortalece convênios firmados 
com a Itaipu Binacional

Entre os projetos está a implantação de uma ciclovia saindo da sede do município 
e seguindo até o Termina Turístico Balneário Ipiranga.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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PIADINHAS

ÁRIES  (21/3 a 20/4)
Aguarde o sucesso para começar coisas novas, capri-
che nos estudos e foque nos objetivos. No trabalho, 
mantenha o bom relacionamento para não entrar em 
conflito com os chefes. Alguém que você não vê há 
muito tempo pode surgir novamente em sua vida. No 
setor financeiro, tudo vai correr bem. No amor, prepa-
re-se: paixão no ar.

TOURO (21/4 a 20/5)
Criatividade é a palavra da semana. Você terá con-
fiança de sobra e habilidade para negociar. Caso note 
que sua energia está falhando, repense e reorganize 
as suas tarefas. Cuidado com o dinheiro que pegou 
emprestado. Bons momentos ao lado do seu amor.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) 
Mercúrio e Júpiter dão apoio para os seus interesses e 
abrem caminhos. Dias em que vai contagiar todo mun-
do com seu carisma e bom humor. Pense bem antes 
de tomar decisões. Uma soma de dinheiro inesperada 
pode chegar. O crush está fazendo de tudo por você. 
Se joga!  

CÂNCER (21/6 a 21/7) 
Período de sorte para jogos, sorteios, ganhos ines-
perados e em atividades ligadas à diversão. Saúde 
abastecida de boas energias! Cuide dos seus interes-
ses com pulso firme Surpresas deliciosas no campo 
afetivo: além de arrasar corações por aí, na vida a dois 
o clima é de intensidade. Aproveite! 

LEÃO (22/7 a 22/8)
Semana com autoconfiança em alta e habilidade para 
se dar bem no trabalho, nas finanças e na vida pesso-
al. Tenha mais jogo de cintura para se livrar de perren-
gues. O dinheiro que estava esperando deve entrar. 
Época animada e gostosa com o ser amado! Fique 
atenta: reencontros estão por vir. 

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
Esse mês promete sucesso nas finanças e no traba-
lho. Sua energia dará um up. Você terá inteligência e 
atitude para se destacar, mas imprevistos podem exigir 
uma postura mais tolerante. Vênus emana boas vibra-
ções para se dar bem com aquela paquera. Abuse do 
seu charme e faça sucesso!

LIBRA  (23/9 a 22/10)
Está com alguma pendência financeira? Aproveite para 
resolvê-la com tranquilidade. Aviso: parentes podem 
se meter em assuntos mais íntimos. Com o crush, mui-
tos ciúmes. Tenha calma, as coisas logo se resolvem. 
Se está na pista, um ex pode dar um alô. Vai querer dar 
uma segunda chance? 

 (23/10 a 21/11) 
Fase propícia para aquele sonho que você vive adian-
do finalmente rolar, graças a uma grana inesperada. 
Mercúrio e a Lua Nova revigoram suas energias, ani-
mam sua vida e deixam a criatividade no topo. Tretas 
podem rolar no amor, mas sem grandes consequên-
cias. Felicidade à vista com o par. Não deve faltar bom 
papo para conquistar a paquera, invista! 

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Sorte é a palavra desta fase para esse signo, principal-
mente por causa das influências positivas de Mercú-
rio e Júpiter. Pode se dar bem ao lidar com contratos, 
acordos, negócios e comércio. Cuide da saúde! Se-
gure a língua: fofocas podem resultar em problemas. 
Uma paquera inexperiente pode aparecer. Se estiver 
em algum relacionamento, controle o ciúme para ter 
sucesso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Boas novas na carreira: muito sucesso à vista e chan-
ces de impressionar os chefes.  Fique atenta com as 
falsas amizades. Vênus começa a brilhar no seu signo 
e vai turbinar o seu astral. Com o seu jeito determina-
do, seus encantos virão à tona e você vai chamar a 
atenção de todo mundo à sua volta.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Novembro promete confiança, otimismo e sorte com a 
presença de Mercúrio e Júpiter. Porém, cuidado: im-
previstos e confusões podem prejudicar o seu humor. A 
Lua Nova, no entanto, favorece encontros que podem 
ajudá-la profissionalmente. Você e o par podem alcan-
çar aqueles sonhos que vêm planejando há tempos. 
Se estiver só, um novo crush chega para abalar as 
estruturas.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Sua intuição será tudo nesse momento. Cuidado com 
amigos que só estão se aproveitando da sua boa inten-
ção. Fique atenta ao telefone: boas notícias devem ani-
má-la. Se estiver investindo em algum relacionamento, 
o clima é de pura sintonia. Caso esteja sozinha, terá 
novidades interessantes no seu caminho.

Horóscopo semanal 
05 a 12 de novembro

Peixes  Caça Palavras

Gosta de peixes? Então divirtase jogando este caça palavras de peixes. As palavras deste caça 

palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário.
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Um telefonema misterioso
Joãozinho telefona para a professora tarde da noite.
- Professora, será que a senhora poderia repetir o que disse hoje na aula?
- Nossa, Joãozinho! Ficou tão interessado assim?
- Não, é que eu não consigo pegar no sono.

Cantando na Madrugada
Alta madrugada. Um bêbado passa pela rua cantando e tocando violão. 
Aí aparece um guarda e diz ao bêbado:
- Pare com essa cantoria que o senhor está acordando toda a vizinhança. 
Vamos! Me acompanhe.
- Pois não! — diz o bêbado tocando um acorde. — Dó maior está bem?

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

VALDOMIRO SEIDEL e VOLMEI SEIDEL torna público que irá re-
querer ao IAT, a Licença de Operação de Ampliação para Atividade de SUI-
NOCULTURA (TERMINAÇÃO) implantada no Lote Rural Nº 89-A, Gleba 
Nº 16, Linha Cristo Rei, Município de Itaipulândia/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRIGORÍFICO SÃO MIGUEL LTDA torna público que irá requerer ao 
IAT, a Renovação da Licença de Operação para Atividade de ABATEDOU-
RO/FRIGORÍFICO DE SUÍNOS implantada na Rodovia PR 497, KM 20, 
S/Nº, Linha Lageado do Cedro, Município de Itaipulândia/PR. 

PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS
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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.

Sitio de 5 alqueires, 100% 
mecanizados, casa em alvenaria, gal-
pão pré-moldado, poço artesiano, 4 chi-
queiros 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 al-
queires) sem benfeitorias sendo 4 
alqueires mecanizados para plantio, 
restante em pasto e reserva. Próximo a 
Comunidade de Linha São Pedro, Mis-
sal Pr. Valor 7.500 sacas de soja, sen-
do: 4.500 sacas soja de entrada e mais 
duas parcelas anuais de 1.500 sacas 
por parcela.

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

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 par-
celas anuais de 4.666 sacas de soja.

Sitio, 95.412m² (9,54) hecta-
res, em pastagens, casa mista, galpão, 
estábulo, a 100metros da PR 495, e a 
3km da cidade, na Localidade de Esqui-
na 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/fran-
gos, 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 alvena-
ria, para funcionários, um galpão em 
madeira de 480m², um galpão pré mol-
dado de 150m², area estruturada para 
piscicultura, agua nascente, 8 açudes 
com capacidade para 80.000 alevinos, 
local excelente para instalação de pe-
sque 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 al-
queires mecanizados, 5 alqueires em 
pastagens, casa, galpão, poço artesia-
no, 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 al-
queires), todo em pasto, sem benfei-
torias, nascente de agua. Localizado no 
calçamento, na Linha São Sebastião, 
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita pro-

postas.
Sitio de 10.5 hectares, sete 

hectares mecanizados, Granja de suín-
os, 4 chiqueiros, para 2.000 suínos, 
poço artesiano, dois galpões, casa de 
alvenaria 140m², açude, irrigação. Lo-
calizado na Linha Caçador Missal Pr. 
Valor: 2.800.000,00.

Sitio de 3 alqueires, meca-
nizados, com irrigação, duas casas 
em alvenaria 110m² cada uma, chiquei-
ro 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 paga-
mento.

Sitio de 2.8 alqueires, com 
casa em madeira, galpão, açude, po-
mar com mais de 50 variedades de fru-
tas 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 benfei-
torias, 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 Cele-
ste, 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 Cida-
de, 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 Muni-
cípio de Itaipulândia Pr, a 800m do Par-
que Aquático.

Sitio de 18 alqueires, 10 al-
queires para plantio e 8 alqueires em 
pastagens. Valor 150.000,00 por alquei-
re. Localizado na Linha Bandeirantes 
Missal Pr.

Area de 302.500m², 12,5 al-
queires, 100% mecanizada, sem ben-
feitorias, asfalto até a propriedade, loca-
lizada 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, Residen-
cial 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 ges-
so, 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 Co-
mercial 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 Itapi-
ranga 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 par-
te de pagamento.

Casa mista, 50m², dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, terreno de 
268m², localizada na Rua Bom Suces-
so 07 Bairro Renascer, Missal Pr. Valor 
140.000,00.

Casa alvenaria, 115m², três 
quartos, três banheiros, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem com edícula, terre-
no de 215m², cercado. Rua Santo Expe-
dito, Bairro Renascer Novo, Missal Pr. 
Valor 280.000,00 aceita propostas.

Casa em alvenaria, 180m² 
construídos, três quartos, suíte, banhei-
ro 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 loca-
lização, 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, ter-
reno de 236m², cercado. Localizada na 
PR 495, Vista Alegre Missal Pr. Valor 
85.000,00.

Casa em alvenaria de fun-
dos, 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, lavan-
deria, 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 paga-
mento, aceita propostas.

Casa, 130m², três quartos, 
suíte, banheiro social, sala, cozinha, 
garagem, edícula, área de serviço, cer-
cada. 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 pro-
postas.

Casa de alvenaria, 170m², 
quatro quartos, sala, cozinha, dois 
banheiros, lavanderia, garagem. Terre-
no 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, co-
zinha, dois banheiros, garagem, lavan-
deria. 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.

Casa, alvenaria, 124m², três 
quartos, suíte, banheiro social, sala, 
cozinha, lavanderia, edícula, garagem. 
Terreno 322m², murado/cercado, portão 
eletrônico. Rua João Paulo I, Bairro Bir-
ck, Missal Pr. Valor 350.000,00.

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

Terreno, 742m², ao lado da 
Ação Social, próximo ao Colégio, 
Ginásio de Esportes, Rua Castelo Bran-
co, Município de Itaipulândia Pr. Valor 
280.000 aceita troca por casa em Mis-
sal.

Terrenos 448m², localizados 
no Bairro Parizotto, Município de Itai-
pulândia 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 in-
dustriais. Valor 1.500.000,00 aceita par-
celamento.

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 pro-
postas.

Terreno 480m², comercial, Rua Pa-
raná 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 loca-
lização, em frente a Creche do Bairro 
São Francisco, na Rua Pedro Scherer, 
Missal Pr. Valor 170.000,00 aceita pro-
postas.

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 Pro-
dução, Centro Missal, Valor 250.000,00

Terrenos Loteamento Mara-
sca a partir de 50.000,00.

Terreno, 300m², Rua Rio de Janei-
ro, Bairro Padre Rick. Valor 58.000,00.

Terrenos em Dom Arman-
do, Elemar Junges, 592m² valor 
55.000,00 e Rua Elemar Junges, terre-
nos com 602m², valor 55.000,00 aceita 
troca por imóveis em Missal.

Terreno 525m², Rua São Jorge 
Bairro São Francisco próximo ao Mer-
cado Riograndense. Valor 120.000,00



05 de Novembro de 202112 - Serranópolis

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Alunos do Curso de Cuidador de Idosos realizam 
Projeto Integrador em Serranópolis do Iguaçu

Na  quarta-feira (27), foi realizado 
um projeto integrador voltado à popu-
lação idosa com título "Envelhecer 

com Amor e Saúde", esse projeto 
foi realizado pelos alunos do curso de 
cuidador de idosos que é realizado no 
município de Serranópolis do Iguaçu 
com carga horária de 160 horas 

ofertado pelo Governo Municipal em 
parceria com o SENAC Medianeira.

Segundo o instrutor do SENAC 
Rodrigo Greany “A proposta foi de 
levar aos idosos o conhecimento 

sobre prevenção à saúde através 
de palestra educativa, prática de 
atividade física e alimentação saudá-
vel. Concomitante a essas práticas 
realizamos um bingo interativo para 

diversão e uma forma de estimulação 
cerebral dos participantes” conclui.

Na sexta-feira (29) os alunos 
dos 4° anos da Escola Municipal 
Serranópolis do Iguaçu, visitaram 

a o Paço Municipal 22 de Outubro, 
sede do Governo Municipal, para 
conhecer as Secretarias e o Gabinete 
do prefeito e vice-prefeito. Estiveram 

acompanhando os alunos, as pro-
fessoras que trabalharam em sala 
de aula conteúdos relacionados ao 
município na disciplina de história. 

Durante todo o mês de outubro os 
alunos aprenderam sobre a história 
do município, a importância dos 
poderes, executivo e legislativo. A 

visita teve o intuito de unir a teoria com 
a prática, pois os alunos puderam 
fazer perguntas para os administra-
dores e assim sanar suas dúvidas.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis

Alunos da Escola Municipal Serranópolis do Iguaçu visitam o Governo Municipal
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Cooper Missal é lançada oficialmente
Uma breve cerimônia marcou o 

lançamento da Cooper Missal (Coo-
perativa de Produtores da Agricultura 
Familiar de Missal) na manhã desta 
quarta-feira, 03 de novembro, em 
frente a Feira do Pequeno Produtor, 
que será sede da entidade. O evento 
reuniu produtores rurais do município, 
principalmente de agroindústrias 
familiares, as pessoas que acredita-
ram e fundaram a cooperativa.

Missal é conhecido como o berço 
das agroindústrias e do Cooperati-
vismo. O objetivo com a criação da 
Cooper Missal é aproximar ainda 
mais os produtores familiares e gerar 
maior renda com gerenciamento 
local e próprio, o que antes era feito 
de forma regional. A Cooper Missal 
nasce justamente do esforço e da 
união de produtores da Agricultura 
Familiar do município.

Estiveram presentes o prefeito 
de Missal, Adilto Luis Ferrari, o 
vice-prefeito Eugênio Schwendler, 
o Presidente da Câmara de Vere-
adores, Elmo Franke Pauli e os 
vereadores Jair Rauber e Elias Xavier 
Andrade, o secretário de Agricultura 
e Meio Ambiente, Altair Luiz Fetzner 
e a secretária de Educação Cultura 
e Esporte, Clarice Maria Grings 
Friedrich.

O Diretor-presidente da Cooper 
Missal, Mário Antônio Trevisan, coor-
denou os atos do lançamento oficial 
e contou com o apoio da diretoria e 
das entidades como o IDR-Paraná 
(Emater), representada por Ronaldo 
Fochesatto, do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, José Urbano Braun 
(Juca), das contadoras Cláudia e 
Júlia, além das colaboradoras Jés-
sica Daiane Steinhorst, Bruna Bender 

e Anita Trevisan. Cooper Missal
A Assembleia Geral de Consti-

tuição da cooperativa ocorreu ainda 
no dia 13 de julho de 2021. Naquela 
ocasião foi eleita a diretoria da 
mesma. A entidade iniciou com 21 
sócio fundadores.

O objetivo é tornar uma coopera-
tiva mais próxima do associado, vista 
a necessidade encontrada em Missal, 
visando que as coisas funcionem com 
mais agilidade. Os relatos dão conta 
que haviam dificuldades.

O processo contábil foi impor-
tante na legalização da cooperativa 
junto à Receita Federal, estadual, 
com CNPJ, Inscrição Estadual, 
entre outros trâmites. Agora com os 

registros prontos, a cooperativa pode 
entrar em operação. 

Para se associar, de acordo com 
Trevisan, é necessário ser agricultor 
familiar, possuir o credenciamento, 
junto ao Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais, da Agricultura Familiar, 
apresentar documentos pessoais e 
comprovante de residência. 

A Feira do pequeno Produtor 
de Missal já esteve vinculada a 
Cooperafa e a Coafaso, mas agora, 
optou-se por uma cooperativa local 
e não mais regional. “Queremos 
trabalhar no nosso município, com 
nossos agricultores familiares pró-
ximos”, reforça o Diretor Presidente.



DESENVOLVE SANTA HELENA

A Administração Municipal de 
Santa Helena apresentou, recente-
mente, aos vereadores, represen-
tantes da classe comercial e das 
instituições financeiras, o programa 
Desenvolve Santa Helena que se 
trata de mais uma iniciativa do plano 
de retomada de economia, afetada 
pela Pandemia do Coronavírus.

Serão R$4 milhões por ano que o 
Município poderá subsidiar em juros 
de operações de crédito contratadas 
pelas empresas em instituições 
financeiras que podem ser de R$20 
mil a R$252 mil. 

O Desenvolve Santa Helena 

vem para substituir o Investe Santa 
Helena e possui algumas facilidades 
que diferenciam os programas e 
auxiliam os interessados na hora de 
acessar o benefício.

Para participar, será necessário 
protocolar um requerimento na 
prefeitura que por sua vez, emitirá 
uma carta de aptidão que poderá ser 
apresentada em qualquer instituição 
financeira.

Os valores poderão ser empre-
gados em investimentos na própria 
empresa ou então na aquisição de 
sistemas de energia limpa, como por 
exemplo, a fotovoltaica.

O prefeito Zado classifica este 
programa como mais um importante 
suporte do Município às empresas 

afetadas pela pandemia e estima 
que em breve, todos os impactados 
financeiros serão supridos: "Desde 
do início da Pandemia começamos 
a buscar alternativas jurídicas para 
auxiliar as empresas do Município 
a superar esta crise decorrente do 
período pandêmico e o Desenvolve 
Santa Helena é mais uma iniciativa 
em consonância com este objetivo e 
queremos com ele, ajudar a manter 
a saúde financeira das empresas 
e também os empregos," destaca.

O projeto, construído em par-
ceria com a Associação Comercial, 
ainda será submetido a apreciação 
do Poder Legislativo e, em sendo 
aprovado, será sancionado pelo 
prefeito Zado.
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Município apresenta mais 
um programa de retomada 
da economia
Assessoria de Imprensa do Município 
de Santa Helana

Prefeito Zado de Santa Helena
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Assessoria- LAR COOPERATIVA

Coordenadora de Crédito da Lar Cooperativa recebe 
o prêmio Revelação em Finanças 2021

Realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Executivos de Finanças do Paraná 
(IBEF-PR), o Prêmio Equilibrista já está 
em sua 36ª edição, e premia nomes que 
fazem a diferença na área financeira 
das empresas em que atuam.

A cerimônia foi realizada na última 
quinta-feira (21) com público restrito 
e transmitida online, evidenciando o 
momento delicado que perdura na 
maioria dos países, inclusive, que 
trouxe muitos desafios econômicos 
para as empresas exigindo um trabalho 
minucioso de seus profissionais, bus-
cando novas alternativas e estratégias 
para superá-los.

O Prêmio Equilibrista 2021, neste 
ano é de Marco Modesti, CFO e Dire-
tor de Relações com Investidores na 
BBM Logística. Valerí Sberse, Diretor 
Financeiro na Guararapes Painéis, e 
Anderson Haiducki, Diretor Financeiro 
no Banco Paccar, receberão o troféu 

Destaque em Finanças 2021. E Carla 
Daniela Eisele, Coordenadora de Cré-
dito na Lar Cooperativa, é a vencedora 
Revelação em Finanças.

Carla Daniela Eisele, foi indicada 
como profissional revelação pelas 
estratégias implantadas no setor, com 
ações de capacitação, workshops, 
criação de comitês e reestruturação 

do sistema de análise de crédito, 
que trouxeram mais segurança e 
agilidade na concessão de crédito aos 
associados, bem como a diminuição 
da inadimplência e a disseminação 
da cultura do crédito em campo nas 
unidades de negócios da cooperativa 
com o total envolvimento da área téc-
nica no processo. “Ser uma revelação 

em finanças é um reconhecimento pelo 
trabalho realizado ao longo dos anos 
e uma possibilidade de representar as 
mulheres do agro e o cooperativismo 
paranaense.” revelou Carla.

A escolha dos cases se deu a partir 
da votação realizada pelos associados 
do IBEF-PR. A consolidação dos votos 
foi realizada pela PwC Brasil, trazendo 

transparência e imparcialidade ao 
processo.

Para a Lar é um grande orgulho ver 
um de seus profissionais recebendo 
tamanha honraria, mérito reconhecido 
e aplaudido por toda Cooperativa.

No último sábado (30) ocorreu 
a grande final do Festival Regional 
dos Municípios do Oeste do Paraná 
(Fermop). Considerado um dos 
maiores eventos artísticos do interior 
do Estado, o Fermop foi realizado 
no Teatro Municipal Sefrin Filho, de 
Cascavel. 

Após se classificarem em 1º lugar 
na 2ª etapa em Itaipulândia, as pratas 
da casa Vanessa & Liriel arremataram 
a Categoria Sertaneja na grande 
final do evento com a música “Cio 
da Terra”. Surpreendendo público, 
jurados e telespectadores, Vanessa 
& Liriel já estão entre as melhores 
artistas do sertanejo no Estado do 
Paraná.

Alana Bonfanti (Categoria 
Gospel) e Anna Suelyn Serena 

(Categoria Popular) não ficaram entre 
os primeiros colocados, mas trazem 
para casa o orgulho de representar 
o nome de Itaipulândia em um dos 

maiores eventos culturais do Oeste.
Flavio Henrique de Oliveira 

Viana, diretor de Cultura, parabeniza 
as artistas pelo talento: “A gente 

fica orgulhoso em ver que na nossa 
cidade tem pessoas tão talentosas, 
reconhecidas em um festival como o 
Fermop. Parabéns às meninas pelo 

preparo e também à toda a equipe 
da Amop pela impecável organização 
do evento”.

Vanessa & Liriel orgulham Itaipulândia e arrematam Categoria Sertaneja do FERMOP
Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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