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O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu está realizando a 
recuperação de mais uma estrada rural 
utilizando o fresado o asfalto. Desta 
vez o trabalho está sendo realizado 
na estrada Mario Marini, no distrito de 
Aurora do Iguaçu.

Inicialmente foi feita a readequação 
da estrada, com alargamento da pista, 
depois uma base com cascalho e por 
fim está sendo colocado o fresado. 
Estão sendo recuperados aproximada-

mente mil metros lineares da estrada 
que é utilizada para o deslocamento 
dos estudantes e demais moradores, 
que precisam da estrada para acessar 
a Rodovia Francisco Kantorski, que faz 
ligação à sede do distrito e ao perímetro 
urbano do município, e também para 
o escoamento da produção.

Na manhã da terça-feira, 23, o 
prefeito Motta, e o vice-prefeito, Clau-
dio Rodrigues, foram visitar a estrada 
que está sendo beneficiada. ‘Estamos 
muito felizes por conseguir atender as 
famílias que moram nessa região e que 

precisavam e muito dessa melhoria’, 
destacou, Motta.

O fresado de asfalto utilizado na 
melhoria foi doado ao município pelo 
Departamento de Estradas e Rodagem 
do Paraná (DER-PR). Além desta, 
outras estradas e espaços públicos, 
como escolas e cemitérios, também 
foram beneficiados com o material.  
‘Já estamos solicitando junto ao DER 
a doação de mais materiais para 
beneficiar também outras estradas e 
espaços que precisam desse serviço’, 
relatou, Claudio Rodrigues.

1ª Semana de Combate à Violência contra a Mulher 
é realizada em São Miguel do Iguaçu

A secretaria municipal de Assis-
tência Social de São Miguel do 
Iguaçu realizou na segunda-feira, 
22, no Centro de Convivência do 
Idoso Senhora Ilza Piccoli Pagot, 
a cerimônia de abertura da 1ª 
Semana de Combate à Violência 
Contra a Mulher. Uma semana de 
programação intensa, alusiva ao dia 
25 de novembro, Dia Internacional 
pela Eliminação da Violência contra 
a Mulher.

O objetivo do evento foi alertar a 
sociedade sobre os casos de violên-
cia e maus tratos contra as mulheres. 
A violência física, psicológica e o 
assédio sexual são alguns exemplos 
desses maus tratos.

Os números chamam a atenção! 
Segundo as estatísticas, uma em 
cada três mulheres sofre de violência 
doméstica. De acordo com informa-

ções colhidas junto ao Poder Judi-
ciário da Comarca de São Miguel do 
Iguaçu, que abrange os municípios 
de São Miguel e Itaipulândia, no ano 
de 2019 foram abertos 220 novos 
processos por violência doméstica. 
Em 2020 foram 356 novos processos 
e no ano de 2021, até a presente 
data, já foram 304 novos processos.

Para o promotor do Ministério 
Público da Comarca de São Miguel 
do Iguaçu, Pedro Pires Domingues 
Wanderley, esse é um esforço 
conjunto e inédito na comarca. “O 
problema da violência doméstica 
aqui na região é uma preocupação 
muito grande. A violência contra a 
mulher se tornou o carro chefe dessa 
comarca”. Ele citou que esse deve 
ser um trabalho conjunto para que se 
possa conseguir reprimir e prevenir 
essa problemática.

A secretária de Assistência 
Social, Adriana da Silva Motta, des-

tacou que o momento é mais do que 
oportuno para iniciar o debate acerca 
dessa problemática. “A mulher que 
sofre agressão precisa denunciar 
porque temos condições de dar todo 
o suporte à vítima”. Adriana ressaltou 
que todos, indistintamente, aderiram 
à campanha. “Obrigado a Acismi, 
Uniguaçu, igreja católica, órgãos 
públicos, secretarias municipais e 
sociedade em geral”.

Após o Cerimonial de abertura, 
teve a palestra “Políticas de atendi-
mento à mulher, em defesa e prote-
ção às violências – pela autonomia e 
proteção” com Simoni Beatriz Ferrari.

Durante toda essa semana 
houve atendimentos itinerantes com 
psicólogos, assistentes sociais e 
advogados orientando e passando 
informações e quando necessário 
foi realizado o encaminhando para 
atendimento junto aos órgãos com-
petentes. Estagiários do curso de 

Enfermangem da Uniguaçu estarão 
juntos aferindo a pressão e reali-
zando outras orientações.

Estiveram ainda presentes na 
abertura do evento: representando o 
prefeito Boventura Motta, a 1ª dama 
do município, Lenir da Silva Motta; 
vice-prefeito, Cláudio Rodrigues; 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Raulique Farias; secretária 
de Saúde, Eloni Teresinha Conzatti 

Queiroz e da Educação, Eliete 
Maria Bortoluzzi; representante do 
Poder Judiciário e da Juíza, Ursula 
Boeng, Ângela Aparecida Strapazon; 
representando a Polícia Civil, escrivã 
Juliana Mazzotti; diretora pedagógica 
da Uniguaçu, Danieli Acco Cadorin; 
além de demais autoridades e servi-
dores municipais, representantes de 
entidades e comunidade em geral.

Estrada rural em Aurora do Iguaçu é recuperada com fresado de asfalto

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu
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Quermesse dos 60 anos de São Miguel do Iguaçu terá 
atrações para toda a família

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu preparou uma 
programação especial para marcar 
as comemorações dos 60 anos de 
emancipação política-administrativa 
do município, celebrados no dia 28 
de novembro.

Uma das grandes atrações é 
a Quermesse, que será realizada 
nos dias 27 e 28 de novembro na 
Rua Santa Terezinha, entre o Paço 
Municipal e a Praça Central Henrique 

Ghellere, e que terá atrações para 
toda a família.

Serão atrações culturais e musi-
cais, além de praça de alimentação 
e brinquedos. Inclusive, uma reunião 
realizada na tarde de quinta-feira, 18, 
entre representantes do Governo 
Municipal e das entidades parceiras, 
definiu detalhes do evento.

As entidade parceiras são as coo-
perativas Cresol, Sicoob e Sicredi, 
a equipe Soka Trilha, Rotary Clube, 
Lions Clube, Associação Coração 
Valente (colorados), Associação 
Avalanche Azul (gremistas), Pastoral 

Juvenil, e Liga de Esportes Amadores 
de São Miguel do Iguaçu.

Foram confirmados os espaços 
de locação das tendas de cada um 
dos itens que serão comercializados 
e também a formatação do atendi-
mento à comunidade, baseado na 
programação que já está confirmada. 
Confira:
DIA 27
18h00 – Início dos atendimentos 
nas tendas
19h00 – Cerimônia de abertura
20h00 – Trio Turiaçu (concerto instru-

mental didático utilizando Acordeom, 
Acordeom Diatônico, Violão 7 cordas, 
Viola Caipira)
21h00 – Banda Moderatto
DIA 28
15h00 – Início dos atendimentos 
nas tendas
16h00 – Apresentações dos artistas 
locais
19h00 – Evento oficial dos 60 anos, 
com canto de parabéns, além do 
lançamento do filme “Lembranças – 
De Gaúcha a São Miguel do Iguaçu” 
e surpresa alusiva ao Natal
20h30 – Gaita Ponto com Gabriela 
Glesse
21h30 – Banda Moderatto

A programação de comemora-
ções do aniversário do município 
vai seguir ao longo da semana. Na 
segunda-feira, dia 29, será realizada 
a exibição na íntegra do filme para 
pioneiros, autoridades e equipe de 
trabalho. Os convites podem ser 
retirados no Centro Cultural Avelino 

Vieira.
Entre terça e quinta-feira, dias 

30/11 e 02/12, respectivamente, será 
realizada a exibição do filme para a 
comunidade em geral e as escolas da 
cidade. Também será disponibilizado 
um link para que as pessoas possam 
assistir ao filme.

No dia 03/12 será realizada a 
abertura oficial da temporada no 
Terminal Turístico Balneário Ipiranga 
e também a realização das partidas 
finais do I Campeonato Municipal de 
Futebol Sete – Troféu Airton Tavares, 
nos campos da prainha.

Nos dias 04 e 05 de dezembro, 
acontece a disputa da final do Cam-
peonato Brasileiro de Velocross, da 
semifinal (4ª etapa) do Campeonato 
Paranaense de Velocross e a etapa 
dos Jogos de Aventura e Natureza, 
com disputas de futevôlei. Nos dois 
dias as competições acontecem no 
Terminal Turístico.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel do Iguaçu
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Mais 6,2 km de reperfilamento 
asfáltico foram entregues 
oficialmente em Itaipulândia

Mais uma competição finalizada 
com sucesso pelo Departamento de 
Esportes no último domingo, 21. Foi 
o Campeonato Municipal de Futsal 
Quarentinha.

O jogo da final foi disputado entre 
CALC Lageado do Cedro e Lavacar 
do Ferpa/Chapeação Cardoso e teve 
equilíbrio do início ao fim.

O placar final foi de 2x1 em favor 
do Lavacar do Ferpa/Chapeação 
Cardoso com dois de Paludinho 
e para o CALC assinalou o gol 
Edevânio.

Com este resultado o Lavacar do 
Ferpa/Chapeação Cardoso sagrou-
-se Campeão do Quarentinha 2021.

Resultado final do Campeonato 
Municipal de Futsal Quarentinha:
CAMPEÃO: Lavacar do Ferpa/Cha-
peação Cardoso
VICE-CAMPEÃO: CALC Lageado 
do Cedro
3º LUGAR: Caramuru Futsal
DEFESA MENOS VAZADA: Grêmio 
Santa Inês
ARTILHEIRO: Valdenir Cardoso 
– Dentinho - Lavacar do Ferpa/
Chapeação Cardoso.

Lavacar do Ferpa / Chapeação Cardoso sagra-se Campeão do Quarentinha

ESPORTE
Portal Itaipu Caramuru conquista o 
Municipal de futsal Feminino

Após o período de disputas 
classificatórias, no domingo, 21, a 
Secretaria de Cultura e Esportes, 
através do Departamento de Espor-
tes, realizou a final do Campeonato 
Municipal de Futsal Feminino 2021.

A partida final envolveu as 
equipes do Portal Itaipu Caramuru 
e Salim Nargs e Bebidas/Entalharte.

O jogo foi bastante equilibrado e 
ao final o placar foi de 3X0 a favor do 
Portal Itaipu Caramuru com dois gols 
de Daiana Alves, atleta convidada e 
um de Vanessa Seidel.

Classificação final do Campeo-
nato Municipal de Futsal Feminino 
de Itaipulândia:

CAMPEÃO: Portal Itaipu Cara-
muru

VICE-CAMPEÃO: Salim Nargs 
e Bebidas/Entalharte

3º LUGAR: Alta Tesão FRIELLA
DEFESA MENOS VAZADA: 

Amanda Moretto Serena - Portal 
Itaipu Caramuru

ARTILHEIRA: Luciana Dayane 
Freitas – Portal Itaipu Caramuru

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

OBRAS 

Recentemente a Administração 
Municipal de Itaipulândia oficializou 
a entrega de 6,2 km de reperfila-
mento asfáltico efetuado nas RMs 
,23, 24 e 29, trajetos da Cerâmica 
Missões até a saída de Linha Buriti 
(Scarpatto) e próximo ao Mutirão do 
Caramuru (Aroni Angeli).

Estes trechos que receberam 

as melhorias, atendem um grande 
número de moradores e produtores 
que ali residem e usufruem dessas 
estradas como forma de locomoção 
bem como escoação agropecuária.

Os investimentos foram com 
recursos próprios do município e 
totalizaram R$ 1.659.398,90 (hum 
milhão, seiscentos e cinquenta e 
nove mil, trezentos e noventa e oito 
reais e noventa centavos).

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Ação do Novembro Azul no Centro reúne 
um grande público em Missal

Durante o mês diversas ações 
alusivas ao Novembro Azul estão 
ocorrendo em Missal. Na quarta-
-feira, 24 de novembro, os homens 
das Unidades de Referência Centro 
e Bairro Renascer receberam os 
atendimentos na praça Central. Um 
grande número participou desde 
cedo da ação que iniciou com uma 
caminhada pela Avenida.

A Fisioterapeuta Fabiane Ferst 
Lima conduziu os alongamentos 
e a caminhada. Ao retornar, o Dr 
Matheus Freitag e o Dr. Maurício 
Chueuri, repassaram informações 
importantes aos presentes sobre 
o Câncer de Próstata, sintomas, 
cuidados e prevenção. Além disso, 
houveram atendimentos odontoló-
gicos, aferição de pressão, testes 
rápidos, PSA e orientações para 
quem deseja parar de fumar.

Particiapram da ação o Prefeito 
de Missal, Adilto Luis Ferrari, o 
vice-prefeito, Eugênio Schwendler, a 
secretária de Saúde, Silvia Maccari 
Petricoski, Sargento Donizetti da 
Polícia Militar prestando apoio na 
ação, a coordenadora da Atenção 
Básica, enfermeira Greice Goerck, 
a enfermeira da Unidade do Centro, 
Kelly Justen da Rosa, agentes comu-

nitárias de saúde das Unidade do 
Centro e Bairro Renascer e diversos 
profissionais destas Unidades.

Várias empresas e entidades 
doaram brindes para que serem sor-
teados entre os participantes e além 
disso houve apresentação cultural. 
Darci Schafer, popular Chiquinho, 
deu um depoimento que há cerca 

de 06 anos enquanto se apresentava 
durante uma ação do Novembro Azul, 
resolveu buscar o atendimento, mas 
que não sentia nada de errado com 
sua saúde, no entanto, a partir das 
avaliações e testes, foi diagnosticado 
com problema na próstata, e graças 
a ação e apoio da Administração, 
recebeu atendimento adequando.

Zado busca melhorias na 
distribuição de energia elétrica 
para Santa Helena e região

A necessidade de melhorias na 
distribuição de energia elétrica para 
Santa Helena e região foi pauta de 
uma reunião, que aconteceu ontem 
(23) na sede da Copel em Curitiba, 
entre o prefeito Zado e vereadores 
com o presidente da Companhia de 
Energia, Daniel Pimentel Slavieiro e 
os diretores David Campos e Fabiano 
Luft Chudzikiewicz.

O encontro foi provocado pelas 
lideranças locais que levaram até a 
diretoria da empresa as demandas 
de Santa Helena, como por exemplo, 
a instalação de energia trifásica e 
também a poda das árvores que 
obstruem a rede elétrica.

Também foi discutida a impor-
tância de ampliar o fornecimento 
para Santa Helena tendo em vista 
a chegada do frigorífico de suínos 

no Município, cuja a empresa já 
informou a necessidade de reforçar 
o fornecimento naquela localidade e 
também para atender os avicultores 
e suinocultores. 

"Estamos somando forças com a 
Cooperativa Lar, através do seu pre-
sidente, Irineo da Costa Rodrigues, 
o Egídio Valiatti, da Friella e verea-
dores para que a Copel direcione 
novos investimentos e equipes para 
melhorar o fornecimento de energia 
em Santa Helena, contemplando 
assim, os nossos produtores rurais e 
grandes empresas, " pontuou Zado.

O prefeito mencionou ainda, que 
o presidente da Copel comprometeu-
-se em atender os pedidos e afirmou 
que fará os  encaminhamentos para 
a equipe técnica da Copel dar toda 
a atenção necessária para a implan-
tação do frigorífico e também frente 
à necessidade da energia trifásica.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Santa Helena

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Produção de ovos férteis é projeto beneficiado pelo 
AGROFORTE no município de Itaipulândia

AGROFORTE 

O município de Itaipulândia, 
dentro de seu planejamento estraté-
gico de fomento à produção primária, 
buscou formas de viabilizar projetos 
incrementando o setor produtivo e 
um dos exemplos refere-se a cadeia 
avícola. 

Com este foco, o município 
criou o Programa AGROFORTE e 
a Câmara de Vereadores aprovou 
por unanimidade, apostando na boa 
receptividade por parte dos produto-
res rurais do município, bem como, 
apostando na geração de emprego 
e renda ao município.

O Programa Agroforte possui a 
categoria de subsídio para fomento 
de incentivo à produção de ovos 
férteis por núcleos (conjuntos de 
três barracões pré-moldados ou em 

estrutura metálica até o limite de 
3.990 m² cada barracão).

De acordo com o Programa 
instituído, será reembolsado ao pro-
dutor, 70 UPRI's (unidade padrão de 
referência de Itaipulândia), represen-
tando R$ 249,20 por metro quadrado.

Outro ponto de destaque refe-
rente ao projeto citado é que anual-
mente será disponibilizado subsídio 

para até 2 núcleos. 
O município ainda se res-

ponsabiliza pelos serviços com 
terraplenagem do empreendimento 
sendo realizada pelo maquinário da 
Prefeitura.

Atualmente um projeto de implan-
tação de produção de ovos férteis 
está sendo edificado na comunidade 
de Sol de Maio, interior do município 

de Itaipulândia e incialmente contará 
com dois núcleos. Ao produtor será 
exigido a geração de no mínimo 
15 empregos diretos por núcleo 
executado.

Conforme informou a Secretaria 
de Agricultura, esse projeto tornou-se 

viável pelo fato que de uma empresa 
que necessita justamente da matéria 
prima gerada com a referida implan-
tação, deve ampliar suas instalações 
no município e assim, necessitar 
mais ovos férteis para a produção 
de pintainhos.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Programa Municipal beneficia empresas com reperfilamento asfáltico

O município de Itaipulândia 
instituiu, através da Lei 608/2002, o 
Programa Municipal de Fomento à 
Indústria, Agricultura, Agroindústria, 
ao Comércio, Prestação de Serviços 
e ao Turismo e dispõe ainda sobre a 
concessão de incentivos.

No município várias empresas já 
foram atendidas com o Programa e 
recentemente mais dois locais foram 
beneficiados com o reperfilamento.

A empresa Stofcar, localizada 
no centro da cidade, teve um inves-
timento por parte do Poder Público, 
de R$ 15.000,12 (quinze mil reais 
e doze centavos) com um total de 
274,09 m2.

Outro local atendido foi na área 
rural com reperfilamento de 2.439,88 
m2, 0,5 km, na estrada de acesso 

à Agrícola Dalosto com um inves-
timento de R$ 140.000,88 (cento e 
quarenta mil reais e oitenta e oito 

centavos).
Conforme disse a Secretária de 

Indústria e Comércio Angela Frey “o 
objetivo deste Programa é melho-
rar as condições de trabalho das 

empresas e facilitar a escoação de 
produtos. A Administração Municipal 
se propõe a auxiliar os mais diversos 
setores e a cadeia produtiva tem um 
enfoque especial.”

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Turismo de Itaipu retoma visitas técnicas nos 
finais de semana e feriados

Fechado desde 18 de março de 
2020, por causa da pandemia de 
covid-19, o passeio Itaipu Especial, 
um circuito técnico com passagens 
por áreas internas e externas da usina 
de Itaipu, volta a receber turistas 
neste final de semana. As primeiras 
visitas serão no sábado (27) e no 
domingo (28), em dois horários: às 
10h e às 15h. Os ingressos já podem 
ser comprados no site do CTI (www.
turismoitaipu.com.br).

Para garantir a segurança de 
visitantes e equipe técnica, o Com-
plexo Turístico Itaipu (CTI) adotou 
protocolos rigorosos, incluindo a 
exigência do ciclo completo de vaci-
nação contra a covi-19, com a última 
dose tomada no mínimo depois de 
14 dias. O turista deverá apresentar 
a carteira de vacinação antes do 
embarque, no Centro de Recepção 
de Visitantes (CRV). Também será 
obrigatório o uso de máscara em 
todo o percurso.

Por enquanto, o Itaipu Especial 
será oferecido apenas nos finais 
de semana e feriados, com dispo-
nibilidade entre 20 e 40 vagas por 
saída. Após um período de testes, 
o passeio poderá ser ampliado para 
outros dias da semana. A gerente de 
negócios do CTI, Silvana Gomes, diz 
que o avanço da vacinação em todo 
o País e a queda do número de casos 
e internações permitiram a retomada 
do atrativo.

A expectativa é que a procura 
pelo passeio seja elevada em função 
do início da alta temporada, a partir 
de dezembro. “O Itaipu Especial é 
um dos passeios mais desejados 
pelo turista que visita Foz do Iguaçu. 

Nós nos preparamos para recebê-lo 
com qualidade e segurança”, disse 
Silvana.

O diretor-geral brasileiro de 
Itaipu, general João Francisco 
Ferreira, avalia que o retorno das 
visitas técnicas à usina representa 
um marco para a retomada da prin-
cipal atividade econômica de Foz 
do Iguaçu, que foi um dos setores 
que mais sofreram com a pandemia.

“O Destino Iguaçu fez a sua 
lição de casa, a vacinação avançou 
no Brasil mais do que em muitos 
países da Europa, e hoje somos um 
dos destinos mais seguros do Brasil 
para visitar. Projetamos um 2022 
com intensa movimentação, com 
benefícios para toda o segmento do 
turismo”, afirmou o general.

Por dentro da usina
O Itaipu Especial oferece um 

giro completo pela gigante de ener-
gia, com paradas dentro e fora da 
hidrelétrica. Além do Mirante Central, 
que permite uma vista panorâmica 
da barragem, o turista vai conhecer 
a Sala de Comando Central (CCR); 
passar ao lado dos condutos força-

dos (os enormes tubos brancos por 
onde escoam cerca de 700 mil litros 
de água por segundo); e percorrer 
a galeria dos geradores, de onde 
é possível ver as tampas das 20 
unidades geradoras.

O visitante também terá a opor-
tunidade de descer de elevador 
até a cota 92 acima do nível do 
mar e observar o eixo de uma das 
turbinas em pleno funcionamento; e 
depois subir ao topo da barragem, 
na cota 225 acima do nível do mar, 
e contemplar a imensidão do reser-
vatório. Todo o passeio é guiado (em 
português, inglês e espanhol), com 
informações técnicas e curiosidades 
sobre os pontos visitados.

Por ser um circuito em área indus-
trial, onde a produção de energia 
não para, o turista deverá atender a 
alguns requisitos, como ter 14 anos 
ou mais; usar calçado sem salto ou 
salto com até três centímetros de 
altura; largura mínima também de 
três centímetros, preso ao calcanhar; 
e roupa na altura do joelho, sem 
fendas ou transparências.

O valor do ingresso é de R$ 130. 
Moradores dos municípios da região 

binacional e lindeiros ao Lago de 
Itaipu têm desconto de 50%.

Outras novidades
A volta do Itaipu Especial não é a 

única novidade do Turismo de Itaipu. 
A partir de dezembro, os passeios 
voltam a ser diários, com exceção 
do Refúgio Biológico Bela Vista 
(RBV), que fechará para manutenção 
somente nas segundas-feiras. Desde 
março, todos os atrativos (incluindo 
o Refúgio) não abriam na terça-feira. 

Também a partir do dia 1º de 
dezembro, os passeios terão novos 
preços. O Itaipu Panorâmica passa 
de R$ 42 para R$ 46; a Itaipu Ilu-
minada, de R$ 45 para R$ 48; e o 
Refúgio Biológico, de R$ 30 para R$ 
35. Nesses três passeios, moradores 
dos municípios lindeiros não pagam 
ingresso.

Todas as informações, como 
preços e horários, e compra anteci-
pada dos ingressos, podem ser feitas 
diretamente no site do Turismo Itaipu 
(www.turismoitaipu.gov.br).

Venda de ingressos para o Itaipu Especial já está aberta no site do Complexo Turístico Itaipu (CTI). Serão adotados protocolos rigorosos de 
segurança, incluindo a exigência das duas doses da vacinação contra a covid-19.
Assessoria de Imprensa
ITAIPU BINACIONAL

Fotos de antes da pandemia: SkyTakes / Árvore Filmes

Confira o roteiro do Itaipu Especial
- Apresentação no Centro de Recep-
ção de Visitantes de Itaipu;
- Deslocamento de ônibus para a 
usina para visita às áreas externas 
e internas;
- Passagem pelo Canal da Piracema, 
sem parada;
- Cota 144 - Barragem Principal 
(catedrais), com vista do leito original 
do Rio Paraná;
- Cota 145 - Sala de Despacho de 
Carga (SDC);
- Cota 139 - Sala de Controle Central 
(CCR);
- Cota 108 - Hall dos Geradores;
- Cota 92 - Eixo da turbina de unidade 
geradora;
- Cota 225 - Crista da Barragem, 
com parada;
- Mirante do Vertedouro, com parada;
- Mirante Central, com parada e exi-
bição do filme institucional da usina;
- Término da Visita e retorno ao 
Centro de Recepção de Visitantes.
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10 coisas que você precisa saber antes de visitar 
o Balneário Jacutinga no município em Itaipulândia

TURISMO LINDEIRO

Com a abertura total do Balneário 
Jacutinga para a Temporada de Verão 
2022, milhares de turistas estão se 
preparando para visitar a prainha 
mais querida da região lindeira, já 
nesta semana. Por isso, o Município 
de Itaipulândia preparou algumas 
dicas para quem deseja acampar 
ou conhecer o Balneário. Confira:

1. Ao chegar no seu quiosque, 
confira o Regulamento e as Tarifas, 
eles são importantes para uma visi-
tação mais segura;

2. Está liberado para acampar 
do lado esquerdo do Balneário; nos 
quiosques à direita, não será permi-
tido acampar;

3. Na área conhecida como 
Bosque, próxima ao píer, não há 
churrasqueiras ou quiosques, mas 
é autorizado o acampamento;

4. Aproveite a orla para praticar 
atividade física, corrida, caminhada, 
jogar vôlei e botar a criançada para 
brincar e se divertir na areia;

5. A prainha, considerada uma 
das mais bonitas da região lindeira, 
oferece banheiros, playground para 
as crianças e academia ao ar livre;

6. Também há mercados e lan-
chonetes com uma grande variedade 
de produtos, pousadas e casas de 
veraneio;

7. O estacionamento é grátis. 
Também há banheiros dos dois lados 

do Balneário, lixeiras espalhadas, 
pontos de energia elétrica, torneiras 
e tanques para lavar roupas;

8. Se você for munícipe, tem 50% 
de desconto nas tarifas conforme a 

tabela afixada nos locais e publicada 
nas redes do Município;

9. O foco é a diversão, mas em 
caso se urgência ou emergência, 
ligue para o SAMU pelo telefone 

192 ou ainda (45) 99997-8888; 3838 
ou 3839. Também há salva-vidas e 
seguranças garantindo o bem-estar 
das famílias;

10. Evite consumir álcool dema-

siadamente e, se beber, não dirija. 
Boas férias pra você!

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Natal Iluminado 2021 encanta moradores e turistas 
no município de Itaipulândia

TRADIÇÃO

A abertura do Natal Iluminado 
2021 trouxe surpresas e muita 
emoção para moradores e turistas, 
em Itaipulândia. A cidade, tradi-
cionalmente decorada com luzes 
natalinas para a data mais festiva 
do ano, é visitada por milhares de 
pessoas que vêm até mesmo de 
outros países para celebrar o final 
de ano e conhecer o Monumento 
Nossa Senhora Aparecida.

Na programação de sábado (20), 

a criançada começou cedo a se 
divertir com os brinquedos infláveis 
montados pela Prefeitura, às 17 
horas. Logo mais, às 20h, a magia 
chegou de busão trazendo o Papai 
e a Mamãe Noel, acompanhados do 
Moto Noel: uma comitiva animada 
de voluntários sobre rodas. O show 
continuou com a apresentação da 
Orquestra Semear de Medianeira 
e foi finalizado com recital do Coro 
Juvenil de Cascavel. 

A noite também brilhou quando 
os fogos oficializaram a abertura 

oficial das programações. Quem 
estava presente se emocionou com 
o momento de oração realizado pelo 
Pastor Ilonei Mattes e pelo Padre 
Ademar Lins, ao relembrarem as 
dificuldades dos últimos dois anos de 
pandemia e a conquista de celebrar, 
novamente juntos em praça pública, 
o começo do Natal.

A prefeita Cleide Prates esteve 
presente no evento, assim como o 
vice-prefeito Lindolfo Martins Rui e 
autoridades do Executivo e Legis-
lativo. Reconhecendo o poder de 

eficácia das vacinas, Cleide convidou 
a comunidade a se proteger contra 
a Covid-19: “Hoje, só estamos aqui, 
porque quase 98% da nossa popu-
lação tomou a 1ª dose da vacina e 

mais de 80% reforçou com a 2ª dose. 
Vacine-se, cuide-se. Vacina boa é 
vacina no braço do itaipulandiense”.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Comércio de Itaipulândia promove uma festa de cores e luzes no 
Concurso Vitrine Natalina

Itaipulândia está mais colo-
rida, você percebeu? Acontece 
que, além do show de luzes insta-
ladas pelo Município para o Natal 
Iluminado, agora, o comércio da 
cidade também aderiu à data e 
muitas lojas estão enfeitadas. Elas 
esperam a visita dos clientes e do 
Papai Noel, por meio do concurso 
Vitrine Natalina. São 13 locais 
decorados e vale à pena visitá-los 
de pertinho. 

“Nós da Secretaria de Turismo 
e Lazer ficamos surpresos com a 
quantidade de comércios partici-
pando. Cada ano aumenta mais o 
número de pessoas que mostram 
para a cidade a beleza da sua loja 
durante a época de Natal. Parabéns 

a todos os empresários por acre-
ditarem no nosso Natal Iluminado 
e investirem na beleza da nossa 
cidade” – comentou a secretária, 
Angela Frey.

Participam da categoria Comér-
cio do concurso Vitrine Natalina 2021 
Damke Eletromóveis; Esportiva 
Fênix; Essência do Açaí; Evidência 
Modas; Loja Popular; Manu Doces/
Emanuella Ghellere; Obra de São 
José/Terezinha Trevisan; Pauli Cal-
çados; RS Calçados; Salão da Lisete 
Wochner; Status Joias e Presentes; 
Studio Mega Som e Visual Enxovais.

Ainda esta semana, você irá 
saber quem participa nas categorias 
Residências Centro e Residências 
Comunidades. Confira todas as 
fotos no Facebook (fb.com/itaipu-
landiaprbr).

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

HENRIQUE FREY torna público que recebeu ao IAT, a 
Licença Ambiental Simplificada para Atividade de SUI-
NOCULTURA (TERMINAÇÃO), implantada no Lote 
de Terra Rural Nº 325, Gleba Nº 16, Linha Botafogo, Mu-
nicípio de Itaipulândia/PR, com validade até 09/11/2027. 

Praia  Caça Palavras

Caça palavras sobre coisas que geralmente estão presentes em uma praia. As palavras deste caça 

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

C A L Ç A D Ã O D E I N I U Q I B E E D

G R N R C L O Q U I O S Q U E I E N E H

O L A N C H E M S T A T E L C I C I B A

E U E H A U T T S U R F I S T A M R E T

S J U É C A G A A F E H N O O E T L C A

A A E N Z N T O E U P E C S S M Y O R R

A N I O A S A L E T L O B O C S E R F I

T G A B I T T R E E S A U M A I Ô E I E

A A O H L R L T P V E E T S M O S F E D

L D N Ã A A H H A Ô T S Z U A T G S H A

O A C S D I P S U L E I S R R D E U C C

B K H G N U E Y W E V U L L Ã F A S P N

R F I D A R M A A I R N A F O V F N A W

H N N E S O R R M F O E P U T T N G E I

E A E I T I E U E R S B H T I T N H L S

O S L M E H R S N B R F R E L A L D T O

E S O X C O T R D W E E W B C A I C A P

E L I L A T E C O R O A H O A W Y E E O

I L E E L E V A I M A T T L R P T R U R

E W W S R L U O M V T U R I S T A E G N

AMENDOIM
BANHISTA
BERMUDÃO
BICICLETA
BIQUINI

BOLA

BONÉ
CADEIRA

CALÇADÃO
CAMARÃO

CANGA
CHINELO

FRESCOBOL
FRUTA

FUTEBOL
FUTEVÔLEI

HOTEL
ISOPOR

JANGADA
LANCHE
LIXEIRA
MAIÔ

POUSADA
PRANCHA

QUIOSQUE
SANDÁLIA
SORVETE

SURFE
SURFISTA
TURISTA

ÁRIES  (21/3 a 20/4)
A semana começa com um movimento 
dos astros evidenciando a entrada de Sol 
e Mercúrio na área espiritual do seu sig-
no. Este trânsito estimula os processos 
subjetivos e intelectuais, o que favorece 
o o trabalho, os estudos e o autoconheci-
mento. Na reta final da semana, a família 
tende a agregar valor à sua vida. #Caseira  
 
TOURO (21/4 a 20/5)
Pra começar a semana, os astros fazem 
suas atenções se voltam para as bases 
estruturais da sua vida, pois o céu desta-
ca o ingresso de Sol e Mercúrio no setor 
relacionado à intimidade e ao patrimônio. 
E aí você vai ter a oportunidade de lançar 
ações que fortaleçam ambos. Já na reta 
final da sua semana, se mostra aberta a 
interagir com seus pares. #FirmeParcerias  
 
GÊMEOS (21/5 a 20/6) 
O começo da sua semana é marcado pelo 
movimento dos astros favorecendo sua for-
ma de comunicação com geral, isso porque 
Sol e Mercúrio entram no setor de relacio-
namentos, deixando você mais atenta ao 
bem-estar das pessoas próximas. E aberta 
a trocar muita ideias, também, viu? Mais pro 
fim da semana, as coisas em casa se reve-
lam fundamentais à sua estabilidade física e 
emotiva com a Lua entre os setores material 
e familiar no Signo de Gêmeos. #Dialogue  
 
CÂNCER (21/6 a 21/7) 
Semana nova na área e, pra começar, o 
zelo com a rotina e a saúde tende a ocupar 
o centro dos seus interesses de acordo com 
o céu da semana! Isso porque o Sol e Mer-
cúrio entram na área cotidiana, levalevando 
a uma revisão de hábitos pra geral do Signo 
de Câncer. Mais pro fim da semana, o au-
tocuidado vai deixar você mais confiante na 
extroversão das ideias, conforme aponta a 
Lua entre seu signo e o setor comunicativo. 
#PõePraFora 

LEÃO (22/7 a 22/8)
A semana começa com os astros já des-

tacando seu carisma e sua capacidade de 
trocar ideia com geral em benefício dos 
seus relacionamentos como um todo. Isso 
dada a passagem de Sol e Mercúrio para o 
setor social no Signo de Leão. Mais pro fim 
da semana, procure superar os desafios e 
estruturar sua vida do ponto de vista finan-
ceiro, cuidando bem da sua grana, conside-
rando a Lua no eixo crise-mater #Economize  
 
VIRGEM (23/8 a 22/9) 
A semana começa com suas atenções vol-
tadas para a sua vida familiar, amiga. Isso 
porque o movimento dos astros destaca 
o ingresso de Sol e Mercúrio no setor do-
méstico, oportunizando ações que elevam 
a qualidade da rotina e da interação com a 
galera que você convive muito. Já quase na 
reta final da semana se liga: posturas frater-
nas geram reciprocidade com a Lua entre 
o setor de amizades e o Signo de Virgem. 
#LarDoceLar

LIBRA  (23/9 a 22/10)
A semana começa com o movimento dos 
astros, logo de cara, já chamando a atenção 
para a sua capacidade de interlocução, que 
ganha força nos próximos dias, pois o céu 
astrológico sinaliza a passagem de  Sol e 
Mercúrio para o setor comunicativo. E isso 
deixa você mais articulada do ponto de vis-
ta das ideias, viu? Mais pro fim da semana, 
organize-se com sua turma para enfrentar 
os desafios, visto que a Lua transita no eixo 
trabalho-crise no Signo de Libra. #Planeja-
mento  

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) 
A semana começa com os astros em um 
trânsito que evidencia sua capacidade em-
preendedora com Sol e Mercúrio passando 
a transitar pelo setor financeiro, amiga. E 
aí rola a oportunidade de um planejamento 
de recursos, a gestão dos investimentos e 
a economia criativa. Mais pro fim da sema-
na, se liga: cultive uma postura solidária nas 
parcerias, pois a Lua transita no eixo espiri-
tualidade-amizades no Signo de Escorpião. 
#TodaEmpreendedora 

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Tem semana nova na área! Pra começar, o 
ingresso de Sol e Mercúrio no Signo de Sa-
gitário marca o céu dessa semana, eviden-
ciando uma fase em que será preciso que 
você se muna de seus melhores atributos na 
defesa dos seus interesses. . #Argumente 

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Tem semaninha nova na área e, pra come-
çar, a movimentação astrológica marca a 
entrada de Sol e Mercúrio na área de crise. 
Eita! Isso pode evidenciar aspectos da sua 
vida que pedem reflexão e ajustes,, viu? E 
se liga: o recolhimento se revela necessário 
para que a mente flua mais de boa. Mais pro 
fim da semana, parcerias que se nutrem de 
ideais comuns são estimuladas pela Lua no 
eixo relacionaments-espiritualidade no Sig-
no de Capricórnio. #Sossega 

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Vai ter muita articulação de ideias e ações 
em grupo essa semana, viu, aquariana? 
O movimento dos astros, potencializado 
pelo ingresso de Sol e Mercúrio no setor 
das amizades, chama atenção para essa  
energia. Por isso, se liga: se abrir para 
possibilidades de parceria é fundamental! 
Mais pro fim da semana, se dedica também 
a zelar pela qualidade das rotinas, pois a 
Lua transita no eixo cotidiano-patrimônio 
no Signo de Aquário. #SeJogaNoNovo  
 
PEIXES (20/2 a 20/3)
Preparada pra arrasar esta semana, piscia-
na? Sua vida escolar tende a galgar degraus 
mais elevados de acordo com o céu dessa 
semana, isso porque o ingresso de Sol e 
Mercúrio na casa do trabalho amplia seu 
senso de oportunidade e eleva a qualidade 
da fruição intelectual. Tudo! Mais pro fim da 
semana, valorize as parcerias, visto que a 
Lua transita entre a casa social e a de re-
lacionamentos no Signo de Peixes. #Aluna-
NotaMil

Horóscopo semanal 26 a 03 de novembro PUBLICAÇÃO DE SÚMULA
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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
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Realizada a primeira entrega de prêmios da 
Campanha Seu Lar de Cara Nova

Lançada em 30 de setembro, a 
campanha irá sortear mais de R$ 
500 mil em prêmios para os clientes 
cadastrados no Clube Lar Mais, 
sendo que a cada R$ 20,00 em 
compras nas redes Lar de Postos e 
Supermercados é gerado um número 

da sorte.
O primeiro sorteio foi realizado 

no dia 3 de novembro, em que par-
ticiparam 839.549 números da sorte. 
Os prêmios foram 24 vales-compra 
no valor de R$ 500,00 e uma mobília 
completa no valor de mais de R$ 
29 mil.

O ganhador da mobília foi Adair-

ton Jose Graeff, morador de Missal 
que teve sorteado o cupom gerado no 
Posto de Combustíveis Lar também 
de Missal. O mais interessante é que 
Adairton é vizinho do posto e para 
entregar o prêmio, bastaram alguns 
metros apenas para estacionar o 
caminhão na porta de casa.

Também foram entregues na 

mesma oportunidade, dois dos 24 
vales-compra, que também saíram 
para mais dois moradores de Missal, 
Silvano de Conto e Lucas Jose Heck 
(representado por sua esposa).

Estiveram presentes o Diretor 
2º Vice-presidente da Lar Urbano 
Inacio Frey; o Superintendente de 
Suprimentos e Alimentos Jair Meyer; 

familiares dos ganhadores; equipe de 
gestão da Rede Lar de Supermerca-
dos e Postos; imprensa e clientes.

A campanha continua e ainda 
tem muitos prêmios, dentre eles 
mais 6 mobílias completas, muitos 
vales-compras, 24 poupanças de R$ 
5.000 e um carro 0km. Confira mais 
no site www.clubelarmais.com.br.

Assessoria de Imprensa do 
Lar Cooperativa



Eu vou no maior evento agro da 
região e você?

É isso mesmo, o Dia de Campo 
da UNIGUAÇU está chegando…

Essa é a terceira edição do maior 
evento Agro da Região e esse ano 
promete muitas atrações, tudo isso 
para levar até você o melhor do 
Agronegócio.

O Dia de Campo é especial 
por envolver na organização várias 
frentes, a proposta é promover uma 
interação dos acadêmicos dos cursos 
de Agronomia, Medicina Veterinária e 
empresas do território nacional e até 
internacional, esse ano vão ser mais 
de quarenta empresas envolvidas. 
São tantas atrações que o evento 
será realizado em dois dias para que 
seja possível aproveitar tudo que o 
evento tem para oferecer.

 O Dia de Campo da UNIGUAÇU 
será aberto ao público interno 
e externo, pois a UNIGUAÇU 
acredita que o envolvimento com 
a comunidade é a melhor forma 
de ser cada vez melhor, tudo isso 
pelo fato de que acreditamos 
que a educação muda vidas. 
A diretora pedagógica, professora 
Dra. Danielle Acco Cadorin deixou 

um recado especial à comunidade. 
“Em nome de toda a UNIGUAÇU eu 
quero convidar toda comunidade de 
São Miguel do Iguaçu e região para 
estarem conosco nos dias 03 e 04 de 
dezembro no nosso III Dia de Campo. 

O evento vai contar com dezenas 
de experimentos que foram cons-
truídos pelos nossos professores e 
alunos e com mais de 40 empresas 

do Agro que vão demonstrar tecno-
logias que estão alinhadas com as 
necessidades dos produtores do 
oeste do Paraná. Também serão 
ofertados minicursos e oficinas 
em diversos assuntos, totalmente 
abertos ao público. Estamos prepa-
rando espaços e atrações para toda 
família, desde feira de produtores 
até espaço para sessão de fotos no 

meio dos girassóis. Ou seja, trata-se 
realmente de um grandioso evento, 
pensado e preparado com muito cui-
dado para ser referência na região”. 
Então anota aí na sua agenda e 
reserve os dias 03 e 04 de Dezembro 
a partir das 09h para nos visitar na 
faculdade UNIGUAÇU para o dia de 
Campo 2021.
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DIA DE CAMPO UNIGUAÇU: 
O melhor evento agro da região está chegando!

Assessoria - UNIGUAÇU
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