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Nova Escola Carlos Gomes de Itaipulândia será 
edificada ao lado da Escola Multi-Educar

No final do ano passado, na 
sexta-feira, 31/12, a prefeita Cleide 
Prates, juntamente com o Vice-Pre-
feito Lindolfo M. Rui e os represen-
tantes da empresa Lowe Construção 
Civil EIRELI, assinou o contrato para 
execução das obras da nova Escola 
Carlos Gomes.

O processo licitatório teve como 
valor inicial R$ 20.816.103,63 (vinte 
milhões, oitocentos e dezesseis mil, 
cento e três reais e sessenta e três 
centavos) e a empresa Lowe Constru-
ção Civil EIRELI apresentou a melhor 
proposta com R$ 17.490.716,23 
(dezessete milhões, quatrocentos e 

noventa mil, setecentos e dezesseis 
reais e vinte e três centavos) sendo 
assim vencedora do certame.

Isso representa dizer que foi dado 
desconto de 15,97%, equivalente R$ 
3.332.331,75 (três milhões, trezentos 

e trinta e dois mil, trezentos e trinta e 
um reais e setenta e cinco centavos).

ESTRUTURA DA ESCOLA
O novo prédio da Escola Carlos 

abrigará, em outras instalações, 38 
salas de aula, auditório com 388 luga-
res, sala de psicomotricidade, sala 
de estimulação visual, laboratório de 
informática, laboratório de ciências, 
biblioteca, sala de artes, brinquedo-
teca, quadras poliesportiva, quadra 
infantil, refeitório com aproximada-
mente 236m2, play ground, termi-
nal de embarque e desembarque 
coberto, estacionamento interno, 2 
guaritas de segurança, paisagismo 
com plantio de 142 árvores e 28 mil 
m2 de plantio de grama.

A nova Carlos Gomes será edifi-
cada ao lado da Escola Multi-Educar, 
saída para Missal.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

OBRAS/EDUCAÇÃO

O valor do investimento total na obra será de aproximadamente R$ 18 milhões .

Caixa Econômica Federal abre as portas para produtores rurais com 
novas linhas de crédito focadas no agronegócio 

Na tarde da quarta-feira (6), a 
prefeita Cleide Prates, acompanhada 
do Secretário de Agricultura Abel 
Serena, recebeu o Gerente Geral da 
Agência Regional de Agronegócio da 
Caixa Econômica, Antônio André da 
Silva, de Toledo. A visita é para divul-
gar as novas linhas de crédito para 
produtores rurais, a fim de ajudá-los 
neste momento de crise financeira. 

“Os recursos são associados às 
novas linhas de financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social (BNDS) e estão disponíveis 
para que os produtores possam 
procurar o Banco para atendimento” 
– comenta André.

Cleide Prates, prefeita de Itai-
pulândia, avalia como positiva esta 
oportunidade: “A nossa Administra-
ção procura sempre novas parcerias 
para que os produtores da nossa 
cidade tenham subsídios e linhas de 
crédito que sejam economicamente 
sustentáveis e possibilitem a melhora 
na produção. É preciso acreditar 
e confiar no agro, pois é ele quem 
coloca comida na nossa mesa”.

Quem estiver interessado pode 
procurar a agência regional de Toledo 
da Caixa. O telefone do André é (45) 
99921-0221. A Caixa está situada na 
Rua Almirante Barroso, 1784, centro 
de Toledo.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

OPORTUNIDADES
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Município de Itaipulândia beneficia população do 
Bairro Monday no centro com novas calçadas

O Município de Itaipulândia está 
realizando que venham a atender as 
necessidades da população. Melho-
rar as vias de acesso aos comércios e 
residências é uma delas. Por isso, foi 
assinada na manhã da quinta-feira (6) 
a Ordem de Serviço para aplicação 
de calçadas no Bairro Monday. 

A obra que será executada com 
recursos próprios do município e visa 
melhorar a mobilidade dos morado-

res; prevê piso intertravado, melho-
rias e adequações de acessibilidade, 
construção de rampas de acesso, 
piso tátil, paisagismo, entre outros.

Os serviços incluem mão de 
obra com fornecimento de materiais 
conforme a planilha orçamentária, 
cronogramas, memorial descritivo e 
projetos. A empresa ganhadora da 
licitação é TJ OBRAS, de Itaipulândia. 
O valor global do contrato é de R$ 
617.978,56. O prazo de execução dos 
serviços, será de 150 dias.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

INFRAESTRUTURA

Quase R$ 618 mil serão aplicados dos recursos próprios do municipio nessa obra, que visa melhorar a mobilidade dos moradores.

Rua Sol Nascente irá ganhar calçamento 
poliédrico no Caramuru

A fim de melhorar a qualidade 
de vida dos moradores do bairro 
Caramuru, a Administração Municipal 
está investindo em pavimentação 
poliédrica. A Rua Sol Nascente é um 
dos poucos locais em Itaipulândia 
sem calçamento e agora, receberá 
investimentos do Poder Público.

Recentemente, a prefeita Cleide 
Prates esteve acompanhada do 
secretário interino de Obras Abel 
Serena, que assinou a ordem de 
serviço para o começo das ativida-
des: “Esta rua serve de acesso às 
moradias de pessoas que cultivam 
práticas agrícolas e rurais, utilizando 
do trecho para fazer o escoamento 
de safras, portanto, irá melhorar 
muito a condição de quem mora 
lá” – comentou Abel.

O valor do contrato é de 
R$.146.850,58. A empresa respon-
sável é Confiança Obras Eirelli, de 
Itaipulândia. O prazo para entrega 

é de 90 dias. O contrato inclui mão 
de obra, fornecimento de materiais, 
memorial descritivo, cronogramas e 
projetos atendendo as necessidades 

da Secretaria de Obras, Transporte 
e Infraestrutura.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

INVESTIMENTO Posto da Saúde do Bairro Caramuru 
recebe diversas melhorias

A Estratégia Saúde da Família 
(ESF) ou Posto da Saúde da Famí-
lia (PSF) do bairro Caramuru está 
recebendo uma série de melhorias 
estruturais. Entre elas, está o reas-
sentamento de esquadria de alumínio 
e vidro, recolocação de portas, 
melhorias elétricas e hidráulicas e 
consertos no telhado.

Além disso, o postinho também 
irá receber nova pintura interna e 
externa (teto e paredes), colocação 
de novo gradil na área que falta e 

pintura. O objetivo desta obra é de 
renovar o espaço, importante para 
a saúde e qualidade de vida dos 
moradores do bairro Caramuru.

“A gestão da prefeita Cleide e do 
vice-prefeito Lindolfo sempre colocou 
a saúde como prioridade. Além desta 
reforma, o Hospital e Maternidade 
também irá passar por uma revitali-
zação. Em breve, um novo Centro de 
Saúde será construído, assim como 
o novo prédio do HMI” – explica a 
secretária de Saúde, Leila Magali 
Prates.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Na manhã da terça-feira (04), o 
prefeito municipal de Serranópolis 
do Iguaçu Ivo Roberti juntamente 
com o vice-prefeito Gilberto Mar-
saro, assinou a ordem de serviço 
para inicio das obras de reforma do 
Clube Aliança.

Sobre a Reforma:
Ao todo serão realizadas refor-

mas na copa, reformas na cozinha 
e também a pintura do piso do 
clube, totalizando um total de R$ 
169,000,53 (cento e sessenta e nove 
mil reais e cinqüenta e três centavos) 
investidos.

O Clube Aliança é um patrimônio 
do Governo Municipal, muito utili-
zado para eventos do município e 
também do Clube do Vovô Simpático, 
e com esta reforma promete entregar 

mais conforto para a população 
serranopolitana.

Vale lembrar que está não é a 
única obra em andamento no muni-
cípio, no último dia 14 de dezembro 
foi dada ordem de serviço para a 
reforma e ampliação do refeitório 

do Centro Municipal de Educação 
Infantil – CMEI Pequeno Artista, 
que soma um investimento de mais 
R$ 379.851,60 (trezentos e setenta 
e nove mil, oitocentos e cinqüenta 
e um reais e sessenta centavos) 
investidos.

Para o prefeito Ivo Roberti essas 
obras são o resultado de um árduo 
trabalho realizado em 2021, “Após 
muitas dificuldades enfrentadas no 
ano passado finalmente consegui-
mos concluir o processo de licitação 
destas obras, que por diversas vezes 

foram desertas (quando não há 
empresas interessados no certame) 
devido à instabilidade do mercado e 
grande variação nos preços. Agora 
felizmente podemos dizer que 
começamos 2022 com o pé direito” 
comemorou o prefeito.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Serranópolis do Iguaçu

Prefeito de Serranópolis do Iguaçu assim ordem 
de serviço para reforma do Clube Aliança

Câmara Municipal de Vereadores de Serranópolis do Iguaçu devolve 
cerca de 600 mil reais aos cofres do município

A Câmara Municipal de Vere-
adores de Serranópolis do Iguaçu 
devolveu aos cofres do Município 
em 2021, o valor de R$ 597.051,98 
que não foram utilizados no exercício 
financeiro atual. Além destes recur-
sos, o Poder Legislativo devolveu 
no decorrer do exercício de 2021 a 
importância de 11.088,35, valores 
estes oriundos de rendimentos de 
aplicações financeiras geradas do 
valor aplicado.

ENTENDA A DEVOLUÇÃO: Os 
recursos do Poder Legislativo provêm 
de repasses que o Poder Executivo 
faz. Quando o valor não é gasto, 

por lei, as Câmaras são obrigadas a 
devolver o montante ao Poder Exe-
cutivo no fim do exercício financeiro 
vigente. No entanto, cada Câmara 
tem total autonomia para gastar 100% 
do valor caso julgue necessário, cabe 
então à Presidência de cada Câmara 
definir quais serão as prioridades e 
quanto será gasto pela instituição. 
Nessa devolução, por exemplo, a 
atual presidência optou por poupar 
gastos na Câmara e devolver dinheiro 
à Prefeitura para que a população 
seja beneficiada.

O vice-prefeito Gilberto Marsaro 
esteve, no fim do ano passado no 
dia (21/12), participando da devolu-
ção simbólica deste valor ao Poder 
Executivo.

Com informações da Câmara Municipal 
de Serranópolis do Iguaçu
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Na 1ª Sessão Extraordinária 
em cumprimento ao que determina 
o regimento desta Casa de Leis, os 
Vereadores elegeram na manhã da 
quarta-feira, 05 de janeiro de 2022 , 
a nova composição da  mesa diretora 
que irá presidir os trabalhos desta 
casa legislativa no período de 2022. 

Na ocasião foi eleita por unani-
midade a única chapa apresentada, 
para os Cargos vagos de Presidente, 
Vice-Presidente e 2º Secretário.

A nova mesa diretora, contará 
com Claudemir Roth na condição de 
Presidente,  Claudinei Vieira  como  
Vice-Presidente, Deoclécio Vander-
lei Groth  para 2º Secretário. Ficando 
mantido o cargo de 1º Secretário ao 
Vereador Fernando Antunes. 

Renúncias de cargos
da Mesa Diretora 

 No dia 05 de janeiro de 2022, 
às 10hs, os Vereadores da Câmara 
Municipal de Itaipulândia, reuniram-
-se para realizar a 1ª Sessão Extra-
ordinária de 2022, sob a presidência 
do 1º Secretário Vereador Fernando 
Antunes e secretariado pelo Verea-

dor Marcos Paulo Coradini.
A sessão foi convocada em 

cumprimento ao Regimento Interno 
da Casa, para fins de deliberar a 
composição dos cargos vagos da 
Mesa Diretora para o exercício de 
2022, bem como para os cargos 
vagos das Comissões Permanentes, 
também para o ano de 2022.

Foram lidos os Requerimentos 
de Renúncia de cargo da Mesa 
Diretora do Cargo de Presidente pelo 
Vereador André Luís da Silva Royer, 
Renúncia de Cargo de Vice-Presi-
dente pelo Vereador Claudemir Roth 
e Renúncia do Cargo de 2º Secretário 
pelo Vereador Vilso Nei Serena.

Prosseguindo os trabalhos, foi 

apresentada a Chapa nº 01/2022 
para compor a Mesa Diretora, única 
chapa protocolada pelos nobres 
Edis, sendo aprovada em ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE, 
com a seguinte composição: 
 - Presidente – Claudemir Roth; 
- Vice-Presidente – Claudinei Vieira; 
- 2º Secretário – Deoclécio Vanderlei 
Groth

Dando continuidade à sessão, 
foi aprovada por UNANIMIDADE 
EM  ÚNICA VOTAÇÃO, a Chapa nº 
01/2022, única chapa protocolada  
para compor as cargos vagos das 
Comissões:
- Comissão de Finanças e Orça-
mento, designando como Relator 

- André Luís da Silva Royer 
- Comissão de Educação, Cultura, 
Saúde, Esporte e Lazer, como Pre-
sidente - André Luís da  Silva Royer

Ao encerrar a Sessão, o Presi-

dente Fernando Antunes agradeceu 
a presença dos Vereadores e demais 
presentes, agradeceu a proteção de 
Deus e declarou encerrada a Sessão

Assessoria

Câmara de Itaipulândia elege cargos da mesa 
diretora para o período legislativo de 2022

 Cartão Comida Boa já está disponível às famílias de Itaipulândia

O Cartão Comida Boa, benefício 
assistencial criado pelo Governo do 
Estado do Paraná, concede crédito 
de R$80,00 por família para ser 
utilizado na compra de alimentos, 
produtos de higiene e itens bási-
cos. Em Itaipulândia, desde 20 de 

dezembro, mais de 170 cartões já 
foram entregues para as famílias 
de baixa renda, conforme o banco 
de dados do Cadastro Único do 
Governo Federal.  

A entrega acontece no Centro 
de Referência de Assistência Social 
(CRAS), de segunda à sexta-feira 
das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17 
horas. Para retirar o cartão, é preciso 

apresentar os documentos pessoais 
da família. Após o dia 25 de cada mês 
o cartão recarrega automaticamente.

Algumas famílias que ainda não 
fizeram a retirada do cartão podem 
passar no CRAS para saber se têm 
o direito ao benefício. Para dúvidas 
e informações, em contato pelo tele-
fone (45) 3559-1352, ou WhatsApp: 
(45) 99928-5754.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia
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Com alto índice de infestação do mosquito, 
cuidados com a dengue não podem parar

A chuva que caiu no início dessa 
semana trouxe um pouco de alento 
ao clima seco registrado nas últimas 
semanas em São Miguel do Iguaçu. 
Mesmo com todos os impactos posi-
tivos trazidos pela chuva, um fator 
deve ser levado em consideração 
por toda a comunidade são-migue-
lense: evitar água parada.

Para isso, é necessário que 
todos realizem limpezas em seus 
lotes pelo menos uma vez por 
semana eliminando qualquer objeto 
ou espaço que possa acumular 
água e consequentemente servir 
de criadouro para o mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue e 
também de outras doenças como a 
zika, chikungunya e febre amarela.

De acordo com o último boletim 
da dengue divulgado no dia 04 de 

janeiro, São Miguel do Iguaçu já 
teve 71 notificações da doença e, 
destas, 70 foram descartadas e 
uma está sob investigação. Mesmo 
assim, todo o cuidado é pouco, 
pois o município continua em alerta 
máximo contra a dengue.

O Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes Aegypti (LIRAa) 
realizado em São Miguel no mês de 
novembro de 2021, aponta que o 
Índice de Infestação Predial (IIP) , 
que em agosto daquele ano estava 
em 2,1%, subiu para 8%, sendo que 
o preconizado pelo Ministério da 
Saúde é de até 1%. Isso significa 
que a cada 100 casas vistoriadas 
em 8 foram encontradas larvas do 
mosquito.

‘Esse levantamento mostra que 
não podemos relaxar. Agradecemos 
a Deus pela chuva e pedimos mais, 
pois está precisando. Mas, a popula-

ção precisa fazer a sua parte e não 
deixar água parada para evitar uma 
pandemia de dengue’, destacou a 
presidente do Comitê Intersetorial 
para Controle da Dengue, Zélia da 
Silva, que informou ainda que está 
sendo estudada a possibilidade de 
ser realizado no próximo mês um 
‘Arrastão da Dengue’, como mais 
um trabalho de prevenção.

De acordo com a presidente, 
outra ação será realizada em apoio 
a Associação de Senhoras dos 
Rotarianos (ASR) e Cresol, que irão 
desenvolver o projeto “Dengue…na 
minha casa você não tem vez”. O 
trabalho vai envolver alunos dos 3º 
e 4º anos das 13 escolas municipais 
e o objetivo é diminuir a incidência 
do mosquito transmissor da dengue 
mobilizando as famílias, através das 
crianças.

Assessoria de Imprensa do 
Município de  São Miguel

São Miguel decreta situação de emergência 
pública devido à estiagem e crise hídrica

O Governo Municipal de São 
Miguel do Iguaçu publicou no Diário 
Oficial Eletrônico de quinta-feira, 06, 
o decreto nº 005/2022 que declara 
situação de emergência pública em 
razão do alto nível de estiagem e 
crise hídrica.

O documento leva em considera-
ção as dificuldades extremas enfren-
tadas pelos produtores em geral 
(pastagens, cultivares, criadores de 
suínos, bovinos, aves, produtores 
de leite, hortifrúti e outros), devido à 
escassez de chuvas e aumento da 
temperatura, que tem prejudicado a 
produção e colheita, e o fato de que 
os produtores rurais, de toda cadeia 
produtiva primária, financiam junto 
às instituições bancárias a produção 

agropecuária e muitos não possuem o 
seguro agrícola e, devido à escassez 
de chuva e elevadas temperaturas 
não irão produzir o suficiente para 
sanar as dívidas.

‘Nosso município é essencial-
mente agrícola e nossa economia 
depende muito do agronegócio. 
Estamos muito preocupados com 
essa estiagem e vamos fazer tudo o 
que for possível para ajudar nossos 
agricultores’, afirmou o prefeito Motta.

Com esse decreto, os agriculto-
res terão um maior suporte jurídico 
para renegociar financiamentos e 
parcelamentos adquiridos com os 
agentes financeiros, bem como o 
acionamento de seguro, para quem 
possuir o mesmo.

De acordo com o secretário muni-
cipal de Agricultura, Marcelo Alexan-

dre, em algumas regiões da cidade 
as perdas na safra se aproximam 
dos 70%. ‘A colheita está bastante 
avançada e a produção gira em 
torno de 25 a 55 sacas por alqueire. 
Estimamos que na agricultura o 
produtor está deixando de faturar 
aproximadamente R$6.500,00 por 
hectare’, destacou.

Além da perda na safra, outros 
setores da produção também foram 
afetados, como por exemplo, a bacia 
leiteira e a pecuária. ‘ Para muitos 
produtores o milho nem deu corte 
de silagem, reduzindo assim signi-
ficativamente o valor nutricional da 
alimentação dos animais e gerando 
uma grande redução na produção do 
leite, além das pastagens estarem em 
estado crítico’, lembrou o secretário.

A crise hídrica também castigou 

os produtores de frango e suínos, 
que precisaram de apoio do Governo 
Municipal para abastecer caixas 
d’água das propriedades. ‘O cami-
nhão-pipa da prefeitura trabalhou 
o ano de 2021 inteiro socorrendo 
aviários e pocilgas. Teve casos onde 
poços artesianos com quase 200 
metros de profundidade não deram 
conta de abastecer a propriedade. No 
último trimestre de 2021 a situação se 
agravou’, afirmou Marcelo Alexandre.

O decreto também autoriza 

órgãos e entidades do município a 
realizarem as comunicações neces-
sárias às ações de conscientização 
da população quanto à economia e 
uso racional da água. ‘Temos que ter 
consciência e não desperdiçar água. 
Municípios próximos a São Miguel 
tiveram que fazer racionamento no 
ano passado e precisamos fazer 
a nossa parte’, lembrou o prefeito 
Motta.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel

Notas de produtores rurais de 
São Miguel devem ser devolvidas 
até o dia 20 de janeiro 

O setor de Nota do Produtor Rural 
de São Miguel do Iguaçu comunica 
aos produtores para que deixem em 
dia a prestação de contas das Notas 
Fiscais, pois os cadastros com notas 
pendentes estão bloqueados, impos-
sibilitando o produtor da retirada de 
novas notas.

O prazo para devolução (pres-
tação de contas) das Notas Fiscais 
referentes ano 2021 e anteriores, 
será até o dia 20 de janeiro de 2022. 
O Setor de Nota do Produtor está 
com novas normas, exigidas pela 
Receita Estadual.

“Temos um prazo para receber 
todas as notas e lançá-las no sistema 
da Receita Estadual, para que o fundo 
de participação do município seja 

retornado. Por isso, precisamos que 
os produtores iniciem a devolução 
das notas e não corram riscos de 
sofrer restrições”, destacou a chefe 
de divisão Setor Nota Produtor Rural, 
Zaira Silvestre.

Para maiores informações basta 
procurar o Setor Nota Produtor Rural, 
localizado no piso inferior da prefei-
tura, em frente ao Banco do Brasil, 
no horário de atendimento das 07h30 
às 11h30 e das 13h00 às 17h00, ou 
pelo telefone: 3565-8108.

Assessoria de Imprensa do 
Município de São Miguel
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Mesmo em ano de seca, energia gerada por Itaipu 
seria suficiente para suprir 36 milhões de residências

Apesar da seca em 2021, a 
geração anual da hidrelétrica de 
Itaipu demonstra que a usina segue 
sendo vital para a segurança energé-
tica do Brasil e do Paraguai. No ano 
que passou, ela gerou 66.369.253 
megawatts-hora (MWh), que abaste-
ceram 8,4% do consumo brasileiro de 
eletricidade e 85,6% do paraguaio.

O total gerado pela usina bra-
sileiro-paraguaia seria suficiente 
para abastecer cerca de 36 milhões 
de residências (considerando o 
consumo médio de uma família bra-
sileira, de 152 kWh/mês) e equivale 
aproximadamente à produção das 
duas maiores hidrelétricas totalmente 
brasileiras somadas: enquanto Tucu-
ruí registrou 33 milhões de MWh, Belo 
Monte produziu 31 milhões de MWh.

Para o diretor-geral brasileiro 
da Itaipu, general João Francisco 
Ferreira, a empresa tem superado 
o cenário adverso da estiagem 
com uma produção cada vez mais 

eficiente, assegurando energia limpa 
e renovável para os consumidores 
brasileiros e paraguaios.

“Em um mundo que discute como 
produzir energia sem emitir gases do 
efeito estufa, a Itaipu segue sendo 
vital para posicionar o Brasil e o 
Paraguai entre os países com as 
matrizes energéticas mais sustentá-
veis”, afirmou o diretor, destacando 
também a estratégia ambiental da 
empresa, de preservar os ecossis-
temas para proteger o reservatório 
e, consequentemente, assegurar a 
geração de energia no longo prazo.

Produtividade
A baixa afluência do Rio Paraná 

nos últimos dois anos levou os téc-
nicos da binacional a aprimorarem 
continuamente a coordenação entre 
a geração de energia e a necessi-
dade de periodicamente parar cada 
unidade geradora para a realização 
de manutenções preventivas, con-
siderando também a quantidade 
de água que chega ao reservatório 

e a demanda por eletricidade dos 
sistemas de ambos os países.

Essa estratégia, que busca tirar o 
máximo proveito da água para a pro-
dução de energia, tem levado a usina 
a quebrar sucessivos recordes de 
produtividade. Em 2019, para cada 
metro cúbico de água que passou por 
segundo pelas unidades geradoras 
foi produzido 1,079 MW, até então, a 
melhor marca da usina. Em 2020, o 
índice melhorou, chegando a 1,087 

MW médio por m3/s.
Em 2021, os técnicos da Itaipu 

aprimoraram ainda mais esse pro-
cesso de gestão e, pelo terceiro ano 
consecutivo, estabeleceram um novo 
recorde de produtividade, com 1,098 
MWméd/m³/s, com destaque para o 
mês de julho, quando foi atingida a 
melhor marca mensal na história da 
usina, com 1,1221 MWméd/m³/s.

Para o diretor técnico executivo 
da Itaipu, Celso Torino, a busca 

constante por maior eficiência é 
uma estratégia que a Itaipu vem 
aprimorando há vários anos e deverá 
permanecer como uma importante 
lição aprendida, mesmo em um 
cenário de recuperação hidrológica 
no futuro. “Essa sintonia entre as 
equipes será fundamental para asse-
gurar, também, a máxima produção 
durante o processo de Atualização 
Tecnológica da usina”, afirmou Torino.

Assessoria de Imprensa
ITAIPU BINACIONAL

Itaipu produziu quantidade de energia suficiente para abastecer 8,4% do mercado brasileiro e 85,6% do paraguaio. 

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional
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Caminhoneiros e transportadores podem atuar como MEI e acessar benefícios

A criação da figura do microem-
preendedor individual (MEI) para 
caminhoneiros e transportadores foi 
sancionada no último dia de 2021. 
A medida possibilita que profissio-
nais autônomos dessas atividades 
possam se formalizar com acesso 
ao Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), com possibilidade 
de emitir notas fiscais e garantia de 
benefícios previdenciários. 

Além disso, ao se tornar MEI, 
os optantes passam a ter acesso às 
linhas de crédito e financiamentos 
com condições especiais.

O projeto de lei (PLP 147/2019) 
foi sancionado na íntegra, sendo 
publicada a Lei Complementar nº 
188. A lei sancionada permite que 
os caminhoneiros e transportadores 
autônomos se inscrevam como MEI 
ainda que tenham um faturamento 
maior do que o teto das demais 
categorias incluídas no regime 
simplificado, que atualmente é de 

R$ 81 mil por faturamento anual. 
No entanto, o MEI Caminhoneiro 

esse limite é de R$ 251,6 mil de 
receita bruta ao ano. No caso de 
início de atividades, o teto é de R$ 
20.966,67, multiplicado pelo número 
de meses entre o começo da ativi-
dade e o último mês do ano.

De acordo com o gerente de 
Políticas Públicas da instituição, 
Silas Santiago, a medida é muito 
positiva para a categoria que gasta 
a maioria de suas receitas como 
insumos. 

O MEI Caminhoneiro também 
se diferencia dos demais microem-
preendedores quanto ao pagamento 
da guia mensal, o Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional 
– DASMEI. O MEI Caminhoneiro 
pagará 12% do salário-mínimo de 
INSS pessoal, enquanto os demais 
MEI continuarão pagando 5% do 
salário-mínimo.

No Portal do Empreendedor, é 
possível encontrar todas as informa-
ções sobre o MEI e aderir ao regime, 
de forma fácil e rápida pela internet. 

O endereço eletrônico é https://www.
gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/
empreendedor. 

O Portal Sebrae também oferece 
informações, orientações e cursos 
online gratuitos direcionados espe-
cialmente aos MEI. Clique aqui para 
conhecer: https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae.

Em Missal, mais informações 
podem ser obtidas na Sala do 
Empreendedor, junto a Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo. 
Fone (45)3244-8061.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Prefeito Ferrari se licencia por 30 dias e Chenho 
assume a prefeitura de Missal

Na manhã da segunda-feira, 03 
de janeiro de 2022, ocorreu a ceri-
mônia de transmissão de cargo no 
Paço Municipal em Missal. O prefeito 
Ferrari se licencia por 30 dias para 
férias, enquanto isso, o vice-prefeito 
Chenho assume o comando dos 
trabalhos do Poder Executivo do 
Município de Missal no período.

“Estou emocionado e agradeço 
a confiança que o Prefeito Ferrari 
deposita em mim”, agradece o 
prefeito em exercício, Eugênio 
Schwendler. “Costumamos dizer 
que Deus capacita as pessoas nas 

suas funções, quero desenvolver um 
bom trabalho com a ajuda de toda a 
equipe de funcionários do município, 
assumo este posto tranquilo, pois 
sem da competência de cada um”, 
reforça Chenho.

O Prefeito Ferrari, antes ainda 
de se licenciar, entregou as chaves 
da Prefeitura e do veículo oficial 
a Chenho. “Entrego também uma 
caneta nova”, brincou. “Tenho a 
confiança de que poderá desenvolver 
bem os trabalhos neste período, 
já tem acompanhado as obras, o 
andamento dos trabalhos de perto e 
saio de férias tranquilo, pois, deixo 
em boas mãos”, exclamou Ferrari.

O Pe Agostinho Gatelli também 
esteve presente e após a cerimônia 
de transmissão de cargo, fez um 
momento de oração e benção aos 
presentes e aos gestores muni-
cipais. O Presidente da Câmara, 
Elmo Franke Pauli, colocou o Poder 
Legislativo a disposição e agrade-
ceu a Administração pelo trabalho 
que desenvolvem. Os vereadores 
Jair Rauber e Tarcísio Mascarello, 
também prestigiaram a cerimônia.

O momento contou com a par-
ticipação de servidores municipais, 
secretários, vereadores, amigos e 
familiares de Eugênio. “Agradeço 
o apoio de todos vocês, a família 

é nosso alicerce e sem este apoio 
ficaria muito mais difícil de realizar 
nossos objetivos”, elogia. “Não 
tenho ambição de ser prefeito, mas 

enquanto estiver ocupando este 
posto, darei o meu melhor”, finaliza 
Chenho.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal

Prefeito em Exercício acompanha retomada da aplicação do TST em Missal

Na manhã da segunda-feira, 10 
de janeiro de 2022, foi retomada a 
aplicação do TST (Tratamento super-
ficial triplo) em Missal. O Prefeito 
em exercício, Eugênio Schwendler 
(Chenho), acompanhou esta reto-
mada no trecho entre Vista Alegre e 
União da Vitória.

Chenho ressalta que mesmo que 
com o número de funcionários redu-
zido no período, o trabalho não pode 
parar. “Neste trecho tivemos que 
fazer algumas adequações, como 
o reforço da base, o levantamento 
do mesmo e serviços para garantir 
o escoamento da água da chuva, o 
que vai gerar maior durabilidade ao 
trecho que recebe muitos veículos 
com carga pesada”, observa.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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Comitiva de Missal visita Guaíra para conhecer 
detalhes sobre o pavimento em concreto

Uma comitiva de Missal, liderada 
pelo prefeito em Exercício, Eugênio 
Schwendler (Chenho), foi ao municí-
pio de Guaíra na quinta-feira, 06 de 
janeiro de 2022, conhecer de perto 
alguns detalhes sobre o Pavimento 
em Concreto. Eles foram recep-
cionados pelo Prefeito de Guaíra, 
Heraldo Trento, atual presidente do 
Conselho dos Municípios Lindeiros 
ao Lago de Itaipu.

Para Chenho a visita foi muito 
produtiva, pois, foi possível conhecer 
novas realidades visando melhorar 
a qualidade das estradas aliado a 
custos menores. “Fomos muito bem 
recebidos pelo prefeito Heraldo e 
sua equipe e além de conhecer o 
pavimento em concreto, podemos 
discutir a possibilidade de novos 
contratos para aplicação do TST 
em Missal, entre outros assuntos de 
interesse comum, além da troca de 
experencias em Assuntos comuns”, 
detalha.

Ainda no Gabinete do Prefeito 
Heraldo, participou da reunião o vice-
-prefeito e Chefe de Gabinete, Gile-
ade Osti de Guaíra. Além de Chenho, 
Missal esteve representada pelo 
Engenheiro Anderson Schwendler, 
pelo secretário de Obras, Urbanismo 
e Transporte, Mário Schassott, e pelo 

Diretor de Transporte Rodoviário, Ivo 
Schwendler.

Eles foram acompanhados 
durante a visita pelo secretário de 
Agropecuária, Infraestrutura e Meio 
Ambiente de Guaíra, Luis Ferro-
quina. O pavimento em Concreto 
foi implantado em um dos bairros 
daquele município. “De acordo com 
as informações do secretário e pelo 
que podemos observar, realmente 
é um trabalho diferenciado com a 
expectativa de maior durabilidade 
que outro tipo de pavimentação 
asfáltica”, relata Chenho.

“O impacto visual surpreendeu, 
é muito bonito e estamos com a 

perspectiva de implantar este pavi-
mento em algumas ruas de Missal”, 
visualiza o Prefeito em Exercício. 
“O custo inicial é praticamente o 
mesmo que o CBUQ, mas o custo a 
médio e longo prazo é menor, devido 
aos custos de manutenção serem 
reduzidos, pelas informações que 
recebemos”, destaca.

TST
O Conselho dos Municípios 

Lindeiros, presidido pelo Prefeito 
de Guaíra, é o responsável pela 
contratação do consórcio que faz a 
aplicação do TST. Na oportunidade 
foram discutidos futuros convênios. 

“Estamos tentando ampliar os tre-
chos de TST em Missal em mais 50 
mil M² ainda neste ano, além do que 
já está previsto, isso iria solucionar 

muitos dos problemas com pavimen-
tação no interior de Missal”, afirma 
Chenho.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Missal
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PIADINHAS

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
 DE OPERAÇÃO

JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA torna público que re-
cebeu do IAT, a Licença de Operação para Atividade de 
INDÚSTRIA METALURGICA, instalada na Rua Ernesto 
Zanoni, Nº 133, Parque Industrial, São Miguel do Iguaçu-
PR, com validade até 06/01/2025. 

Um senhor aparece na casa de um homem e diz:
- Soy paraguaio e vim para matar-te.
- Para o quê?
- Paraguaio...

.O paciente chega no consultório e o médico diz:
- Bom dia, tudo bem?
- Tudo sim, Doutor.
- Ótimo, então já pode ir embora.

Dois amigos conversam em um bar:
- Cara, hoje faz um mês que meu tio descansa em paz.
- Poxa, sinto muito. Não sabia que ele tinha morrido.
- Não, Paulo, quem morreu foi a minha tia.. 

Desconfiado da fidelidade da sua mulher, o marido resol-
veu contratar um detetive particular. Deu a dica de um 
motel onde ela poderia estar e mandou o detetive ficar de 
olho para dar o flagrante.
  O homem ficou na expectativa por mais de uma hora. 
De repente, vê o detetive segurando e discutingdo com 
uma mulher. - Espera aí! Essa não é a minha mulher! - 
Mas é a minha - berrou o detetive.

Horóscopo semanal 12 a 20 de Janeiro PUBLICAÇÃO DE SÚMULA
ÁRIES  (21/3 a 20/4)
Você tende a estar mais bem disposto 
e cheio de energia, ariano. É uma óti-
ma semana para inícios e novidades. 
Assuntos ligados ao trabalho ganham 
destaque e você tem tudo para abrir no-
vas portas e criar oportunidade. Mas é 
importante acalmar a mente para ouvir 
melhor seu coração ao tomar decisões 
importantes.

TOURO (21/4 a 20/5)
A vida precisa de pausas, taurino, e 
por mais que seja uma semana mais 
agitada e dinâmica para a maior parte 
das pessoas, para você é importante 
encontrar momentos de silêncio e de-
saceleração. Cuidado com as ilusões 
no campo afetivo e lembre-se de sem-
pre saber o que quer antes de ceder às 
vontades dos outros.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) 
É hora de fazer as pazes consigo mes-
mo, geminiano, e seguir em frente sem 
dores ou culpas. A retrogradação que 
vem por aí do seu regente Mercúrio vai 
ajudar a repensar caminhos e retomar 
projetos importantes, especialmente 
de trabalho. É hora de se concentrar 
no que quer e fazer acontecer!

CÂNCER (21/6 a 21/7) 
Você pode se sentir mais ansioso e 
agitado, canceriano. E justamente por 
isso é bom ter algumas válvulas de 
escape, como praticar algum esporte, 
para evitar tensões maiores. Os as-
suntos de trabalho e relacionamento 
estão em destaque e é hora de sentar 
para planejar melhor seu futuro.

LEÃO (22/7 a 22/8)
Você pode retomar contatos, amizades, 
contratos e parcerias nas próximas se-
manas, leonino. Por isso, que tal já sen-
tar e fazer uma lista das pessoas com 
quem gostaria de retomar algum papo? 
O céu da semana favorece estudos e 
trabalho, e coisas que eventualmente 
consigam conciliar ambos.

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
Uma nova fase de revisão vem por aí, 
virginiano. Especialmente nos assuntos 
de trabalho e rotina, é hora de repen-
sar e ajustar o que for preciso para que 
seu ano seja mais produtivo e saudável. 
Você pode se sentir mais livre e cheio 
de energia para tocar novos e antigos 
projetos.

LIBRA  (23/9 a 22/10)
Cuidado para não sair por aí confiando 
em tudo que os outros dizem, libriano. 
Cheque a fonte, ouça atentamente não 
só com os ouvidos, mas também com 
o coração. Confie em sua intuição e 
não crie expectativas altas demais, 
especialmente no que diz respeito aos 
outros.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) 
Tome cuidado com o excesso de ex-
pectativas, escorpiano, com o risco au-
mentado de distração e ilusão. Preste 
atenção no que está fazendo para evi-
tar negligências e imprudências. Não é 
hora de fazer nada que não tenha cer-
teza. Portanto, na dúvida, peça tempo 
para pensar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
É hora de repensar a forma como se 
relaciona, sagitariano, incluindo o que 
espera e o que pode oferecer pra os 
outros. Um momento de oportunidade 
de diversão, ótimo para repensar a for-
ma de ter prazer em sua rotina. Conta-
tos antigos podem ser retomados.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Um momento para cuidar melhor de 
você, capricorniano. Cuidar mais da 
casa e da família também. O céu da 
semana pede mais introspecção, con-
tato com as pessoas queridas e con-
versas sobre os temas importantes. 
Você pode retomar uma velha ideia 
sobre algo que inclui investir em você 
ou em sua casa.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Um bom momento para repensar a 
forma como se comunica, aquariano. 
Aproveite para sentar e retomar con-
versas importantes. A semana pode ser 
mais movimentada e produtiva, mas é 
importante encontrar tempo para cuidar 
de você e de sua saúde.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Um bom momento para estar com ami-
gos, pisciano. As conversas tendem a 
ser inspiradoras e ajudar na definição 
dos projetos futuros. Cuidar do dinheiro 
é essencial para que seus projetos se 
realizem. Atenção especial aos gastos 
e pense bem como você pode guardar 
mais dinheiro ao longo do ano.

Peixes  Caça Palavras

Gosta de peixes? Então divirtase jogando este caça palavras de peixes. As palavras deste caça 
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Área de 6 alqueires (145.200m²), 
sem benfeitorias, 5 alqueires de plan-
tio mecanizado, um alqueire em pa-
stagens e reserva, nascente de agua 
na propriedade. Localizada entre a 
Comunidade de Esquina Gaúcha 
e São Francisco, Missal Pr. Valor 
2.000.000,00 aceita propostas.

Chácara de 5.265m², ótima para 
área de lazer, própria para açudes, 
asfalto, próxima ao Centro, Linha 
da Granja. Valor 350.000,00 aceita 
veículo como parte de pagamento e 
propostas de parcelamento.

Chácara de 30.000m², (3,0) 
hectares, sem benfeitorias, toda em 
pastagens cercada, propicia para 
açudes, a 1.000m do calçamento, 
em Linha São Pedro Missal Pr. Valor 
300.000,00 aceita propostas e troca 
por casa em Missal.

Chácara,2,6 hectares 
(25.300m²), casa 170m² mobiliada, 
um barracão de 180m², um barracão 
em madeira de 50m², com vários im-
plementos e ferramentas agrícolas, 
toda em pastagens cercada, locali-
zada a 2 km da Cidade, na PR 495. 
Valor 970,000,00 aceita imóveis na 
região como parte de pagamento

Chácaras de 3.500m², cercadas, 
açude, poço artesiano compartilhado, 
rede de energia, rede de agua, ótimo 
acesso, entre cidade de Missal e Itai-
pulandia. Valor 155.000,00.

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

Área de 121.000m² (5 alqueires) 
sem benfeitorias sendo 4 alqueires 
mecanizados para plantio, restante 
em pasto e reserva. Próximo a Co-
munidade de Linha São Pedro, Missal 
Pr. Valor 7.500 sacas de soja, sendo: 
4.500 sacas soja de entrada e mais 
duas parcelas anuais de 1.500 sacas 
por parcela.

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

Sitio de 40.000m² (4,0) hectares, 
com 4 aviários, padrão Lar, automati-
zados, com capacidade para 70.000 
frangos. Localizado a 500 metros da 
PR que liga Missal a Santa Helena. 
Entrada 500.000,00 mais 4 parcelas 
anuais de 4.666 sacas de soja.

Sitio, 95.412m² (9,54) hectares, 
em pastagens, casa mista, galpão, 
estábulo, a 100metros da PR 495, e 
a 3km da cidade, na Localidade de 
Esquina Gaúcha, Missal Pr. Valor 
800.000,00 aceita imóvel em Missal 
e veiculo como parte de pagamento.

Sitio de 3.8 alqueires (91.960) 
m², em pastagens, com area de 4 
hectares para plantio, casa, galpão/
estábulo, com possibilidade para in-
stalação de granja suínos/frangos, 
ótima localização a 1.000 metros da 
PR 495 e a 3 km da Cidade. Valor 
1.000.000,00 aceita propostas.

Sitio de 37.000m², casa de 
240m², três quartos, três banheiros, 
sala, duas cozinhas com moveis 
sob medida, garagem, edícula, la-
vanderia, mais duas casas de 70m² 
em alvenaria, para funcionários, um 
galpão em madeira de 480m², um 

galpão pré-moldado de 150m², area 
estruturada para piscicultura, agua 
nascente, 8 açudes com capacidade 
para 80.000 alevinos, local excelen-
te para instalação de pesque pague, 
motor diesel com gerador de 40 kw, 
17 arreadores. Asfalto até a proprie-
dade, localizado no Distrito de Santa 
Inês no Município de Itaipulândia Pr. 
Valor 1.500.000,00 aceita propostas 
e imóveis em Itaipulândia como parte 
de pagamento.

Sitio de 9.2 alqueires, 4 alqueires 
mecanizados, 5 alqueires em pasta-
gens, casa, galpão, poço artesiano, 
ótimo para instalação de aviários ou 
granja de suínos. Localizado na Lo-
calidade de Médio Rio Branco Missal 
Pr. Valor 1.500.000,00 aceito imóveis, 
como parte de pagamento.

Sitio de 76.292m², (3,15 alquei-
res), todo em pasto, sem benfeitori-
as, nascente de agua. Localizado no 
calçamento, na Linha São Sebastião, 
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita 
propostas.

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

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

Sitio de 2.8 alqueires, com casa 
em madeira, galpão, açude, pomar 
com mais de 50 variedades de fru-
tas produzindo, restante em pasta-
gens, ótima chácara, localizada na 
Linha São Francisco Missal Pr. Valor 
400.000,00. Aceita troca por casa em 
Missal.

Chácara de 48.400m², sem ben-
feitorias, ótimas nascentes de agua, 
própria para tanques de piscicultura 
ou chácaras de lazer, a 1.000 metros 
da Cidade. Valor 1.500.000,00.

Chácara de 24.200m², sem ben-
feitorias, 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 benfeito-
rias, 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 Ce-
leste, Município de Santa Helena Pr. 
Valor 700.000,00 aceita outros imóv-
eis como parte de pagamento.

Chácara, 23.082m², sem ben-
feitorias, a 1.500 metros da Cidade, 

ótima para área de lazer, Linha da 
Granja Missal Pr.

Área de 92.600m², (9,26hecta-
res), mecanizada, sem benfeitorias, 
própria para loteamento, faz divisa 
com área urbana, no Município de 
Itaipulândia Pr, a 800m do Parque 
Aquático.

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

Área de 302.500m², 12,5 alquei-
res, 100% mecanizada, sem ben-
feitorias, asfalto até a propriedade, 
localizada no Munícipio de Itaipulând-
ia Pr. Valor 3.500 sacas de soja por 
alqueire.

Casa alvenaria 82 m², forro em 
laje, dois quartos, suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavanderia, terreno 
380m², murado, localizada na rua Alta 
Vista, Bairro Sitio Verde, Missal Pr. 
Valor 300.000,00 aceita propostas

Casa 142m², três quartos, suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavan-
deria, edícula, sistema de energia 
solar instalado, terreno de 322m², 
murado, portão eletrônico, localizada 
na Rua Wilibaldo Birck, Bairro Birck, 
Missal Pr. Valor 480.000,00 aceita 
propostas.

Terreno de 676m², com casa mi-
sta de 180m², ótima localização na 
Rua Dom Pedro, esquina com Rua 
Flores da Cunha, a três quadras do 
Hospital Nossa Senhora de Fátima, 
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita 
propostas.

Casa em alvenaria, forro em 
PVC, 85m², dois quartos, sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia, garagem, 
edícula de 60m², terreno de 245m², 
cercado, portão eletrônico. Rua São 
Gabriel, Bairro Renascer Novo Missal 
Pr. Valor 215.000,00

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

Casa 130m², com Sala Comercial 
de 60m², anexa, localizada na Rua 
Cerro Largo esquina com Rua Nossa 
Senhora da Luz, Centro Missal Pr. Va-
lor 430.000,00

Casa nova em alvenaria, 146m², 
alto padrão, três dormitórios, suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavan-
deria, 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 alve-

naria, com 2 quitinetes anexas com 
garagem, terreno de 460m², Rua Ita-
piranga Esquina com Rua Parana, 
Centro Missal Pr. Valor 650.000,00

Casa em alvenaria, 90m², três 
quartos, duas salas, cozinha, banhei-
ro, edícula, lavanderia, garagem, ter-
reno de 468 m², cercado. Rua Mauri 
Mattes, Centro Itaipulândia Pr. Valor 
270.000,00 aceita terreno em Media-
neira como parte de pagamento.

Casa mista, 50m², dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, terreno de 
268m², localizada na Rua Bom Su-
cesso 07 Bairro Renascer, Missal Pr. 
Valor 140.000,00

Casa alvenaria, 115m², três 
quartos, três banheiros, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem com edícula, 
terreno de 215m², cercado. Rua San-
to Expedito, Bairro Renascer Novo, 
Missal Pr. Valor 280.000,00 aceita 
propostas.

Casa em alvenaria, 180m² con-
struídos, três quartos, suíte, banheiro 
social, sala de janta, sala de estar, 
cozinha, garagem para dois veículos, 
edícula, área de serviço, porão com 
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
terreno de 399m², cercado, ótima 
localização, na Rua Paraná esquina 
com Rua Itapiranga, Centro Missal Pr. 
Valor 580.000,00 aceita propostas.

Casa 100m², dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia. Terreno 
de 450m², cercado, localizada na Rua 
Pirmino Mayer 06, Bairro São Franci-
sco Missal Pr. Valor 160.000,00.

Casa alvenaria, 70m², dois quar-
tos, sala, cozinha, lavanderia, banhei-
ro, terreno de 236m², cercado. Locali-
zada na PR 495, Vista Alegre Missal 
Pr. Valor 85.000,00.

Casa em alvenaria de fundos, 
60m², dois quartos, sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro. Localizada 
na Rua Santo Cristo, Centro Missal 
PR. Valor: 170.000,00.

Casa alvenaria, 114m², três quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, garagem, terreno de 600m², todo 
solo em pedra brita, cercado, localiza-
do na Rua Paraná, 1184, Centro Mis-
sal Pr. Valor 280.000,00 aceita veículo 
no valor de ate 50.000,00 como parte 
de pagamento, aceita propostas.

Casa, 130m², três quartos, suíte, 
banheiro social, sala, cozinha, gara-
gem, edícula, área de serviço, cerca-
da. 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, Cen-
tro Missal Pr. Valor 450.000,00 aceita 
propostas.

Casa de alvenaria, 170m², quatro 
quartos, sala, cozinha, dois banhei-
ros, lavanderia, garagem. Terreno 
de 790m² cercado, portão eletrônico. 
Rua Floriano Maldaner esquina com 
Rua da Providência, Centro Missal Pr. 
Valor: 250.000,00 aceita proposta.

Casa, alvenaria, 136m², três 
quartos, sala de estar, sala de janta, 
cozinha, dois banheiros, garagem, 
lavanderia. Terreno de 532m², cerca-
do. Rua Leopoldo Heneman, Centro 
Missal Pr. Valor 480.000,00 aceita 
propostas.

Casa de alvenaria, 70m², dois 
quartos, sala, cozinha, banheiro, ga-
ragem, lavanderia, terreno de 209m², 
localizada na Rua Primeiro de Abril, 
Centro Missal Pr. Valor 120.000,00.

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

Casa de alvenaria,70m², forro 
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.

Casa alvenaria, 50m², terreno de 
240m², Rua Bom Sucesso, Bairro Re-
nascer. Valor 140.000,00

Terreno, 742m², ao lado da Ação 
Social, próximo ao Colégio, Ginásio 
de Esportes, Rua Castelo Branco, 
Município de Itaipulândia Pr. Valor 
280.000 aceita troca por casa em 
Missal.

Terrenos 448m², localizados no 
Bairro Parizotto, Município de Itai-
pulândia Pr. Valor 90.000,00.

Terreno 300m², Rua São Paulo, 
Bairro Jardim Panorâmico, Missal Pr. 
Valor 48.000,00.

Terreno de 3.234m², com fren-
te para PR 495, próximo ao Centro, 
ótimo local para construção de bar-
racões industriais. Valor 1.500.000,00 
aceita parcelamento.

Terreno de 827m², no Bairro Ma-
rasca, Missal Pr. Valor 115.000,00

Terreno 1.100 m², localizado na 
Rua Dom Pedro l, Distrito de Portão 
Ocoi, Missal PR. Valor 100.000,00 
aceita propostas.

Terreno 480m², comercial, Rua 
Paraná esquina com Rua Minas Ge-
rais, Bairro Jardim Panorâmico, Mis-
sal Pr. Valor 140.000,00 aceita propo-
stas.

Terreno 514m², sem benfeitorias, 
PR 495 Vista Alegre Missal Pr. Valor 
50.000,00 aceita propostas.

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

Terreno 1.750 m², Rua da 
Produção, Centro Missal, Valor 
250.000,00

Terrenos Loteamento Marasca a 
partir de 50.000,00.

Terreno, 300m², Rua Rio de 
Janeiro, Bairro Padre Rick. Valor 
58.000,00.

Terrenos em Dom Armando, Ele-
mar Junges, 592m² valor 55.000,00 
e Rua Elemar Junges, terrenos com 
602m², valor 55.000,00 aceita troca 
por imóveis em Missal
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Empresa paranaense recebe R$1 milhão 
na campanha “Poupança Premiada Sicredi”
Ação de incentivo a aumento de reserva financeira realizada nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro distribuiu mais de R$2,5 milhões 
em prêmios ao longo do ano.

Uma empresa sediada em Santa 
Tereza d’Oeste (PR) acaba de ganhar 
um prêmio de R$ 1 milhão. A asso-
ciada da Sicredi Vanguarda PR/SP/
RJ foi a grande vencedora da cam-
panha “Poupança Premiada Sicredi", 
promovida pela instituição financeira 
cooperativa nos estados do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao entregar o prêmio no dia 23 
de dezembro, o presidente da coo-
perativa, Aldo Dagostin, ressaltou 
o protagonismo da campanha que, 
ao longo dos últimos anos, tem 
conscientizado cada vez mais os 
associados sobre a importância de 
poupar para a realização de projetos 
a curto, médio e longo prazos. “A 
campanha de poupança incentiva 
as pessoas a praticar a educação 
financeira, a ter o hábito de poupar 
e guardar dinheiro. E no Sicredi, 
além de desenvolver essa prática, o 
poupador ainda concorre a prêmios. 
Na Vanguarda, em 2021, tivemos 
31 ganhadores dos prêmios de R$ 
5 mil e agora, temos o ganhador do 
prêmio principal, de R$ 1 milhão, 
uma empresa de Santa Tereza do 
Oeste. Esse prêmio é realmente um 
presente de fim de ano, para o asso-

ciado que acreditou e poupou, para 
a Vanguarda que sempre incentiva 
a educação financeira”, comemora 
o presidente.

A empresa D Pedranjo Neto, de 
remoção de entulhos, associada e 
poupadora da Sicredi Vanguarda, 
tem muito a comemorar. “No dia 
13 de dezembro eu mandei uma 
mensagem para a minha gerente 
pedindo se já tinha sido o sorteio 
final, e comentei com ela que sonhei 
que tínhamos ganhado o R$ 1 
milhão, ela disse que ainda não tinha 
acontecido, mas hoje o meu sonho 
se tornou realidade. A ficha ainda 
não caiu, mas é maravilhoso dormir 

e descansar sabendo que você é a 
nova milionária”, comenta Vanderleia 
pedranjo, sócia da empresa sorteada.

Ao todo, a promoção, que teve 
como estrelas da campanha a 
dupla Cesar Menotti & Fabiano (que 
também são associados do Sicredi), 
distribuiu mais de R$ 2,5 milhões 
em prêmios nos estados do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro. A ação 
contribuiu para a abertura de 111,3 
mil novas poupanças na instituição 
financeira cooperativa, resultando em 
um incremento de mais de R$1,28 
bilhão na modalidade nos três esta-
dos, com um total de R$ 8,59 bilhões 
de carteira consolidada.

Esse incremento na captação 
oportuniza novos negócios, pois 
oferece mais crédito e recursos ao 
mercado, principalmente a setores 
primordiais da economia, como o 
comércio e o agronegócio - promo-
vendo o desenvolvimento regional. 
“Ao confiar suas economias a uma 
instituição financeira cooperativa, 
como o Sicredi, o associado ajuda 
a promover o que chamamos de 
círculo virtuoso. Isso porque os 
recursos investidos nas cooperativas 
de crédito incrementam a capacidade 
de aumentar crédito rural e comercial 
disponibilizados na região de cada 
instituição e que têm papel fundamen-

tal no desenvolvimento da economia 
local. Sabemos que, quanto mais 
crédito ofertado, propiciamos um 
aumento da capacidade do setor 
produtivo, que pode ampliar os 
negócios, contratar mais funcionários 
e se desenvolver. Por esse motivo, 
celebramos o número de incremento 
de captação, pois sabemos que, na 
prática, devolvemos mais recursos 
para a sociedade, viabilizando 
sonhos e projetos, movimentando 
toda a economia”, ressalta a gerente 
de Desenvolvimento de Negócios da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana 
Zandoná França.

Além do prêmio de R$ 1 milhão, 
outros 5 sorteados ganharam os 
sorteios semanais de R$ 5.000,00, 
encerrando os 202 ganhadores pre-
vistos em regulamento e totalizando 
mais de R$2,5 milhões em prêmios 
ao longo do ano. A lista com completa 
dos contemplados na "Poupança 
Premiada Sicredi" está disponível 
no site da campanha.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

Equipe da agência de Santa Tereza do Oeste, presidente Aldo Dagostim, vice-presidente Ivanir Reginatto e os ganhadores 
do prêmio de R$ 1 milhão

Ganhadores do prêmio de R$ 1 milhão com as lideranças da Sicredi Vanguarda A festa foi em frente a agência Sicredi de Santa Tereza do Oeste
A família proprietária da empresa 

que poupou e levou R$ 1 milhão
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Faça o Vestibular da Faculdade 
UNIGUAÇU 2022 

De uma chance para o seu futuro! 

É isso mesmo! 
A Faculdade UNIGUAÇU vai 

ajudar você a realizar seu sonho de 
cursar uma faculdade. E para chegar 
mais perto do seu futuro é muito 
fácil! Basta fazer sua inscrição no 
vestibular agendado. 

Nossa instituição oferece 13 
cursos reconhecidos pelo MEC – 
Ministério da Educação: 
-Medicina Veterinária 
-Engenharia Agronômica 
-Engenharia Civil 
-Engenharia de Software 
-Administração 

-Ciências Contábeis 
-Direito 
-Enfermagem 
-Terapia Ocupacional 
-Educação Física 
-Pedagogia 
-Ciências Contábeis 
-Matemática 

Estamos em constante transfor-
mação acompanhando a tecnologia 
e executando novos projetos. E em 
breve nossos acadêmicos terão 
acesso ao Hospital Veterinário, 
Centro de Engenharias e o Centro 
Esportivo para colocarem ainda mais 

em prática todo o conhecimento que 
é aplicado em sala de aula. 

Não deixe seu FUTURO para 
depois, faça o vestibular agendado 
da UNIGUAÇU! 

Para fazer o vestibular agendado 
é muito simples: Basta você se ins-
crever pelo site uniguacu.com.br ou 
ligar/mandar um whatsapp para (45) 
3565 – 3181. 

Vale ressaltar, que a prova do 
vestibular pode ser realizada pre-
sencial ou on-line. 
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PRA GANHAR COMPRE LAR

A Lar Cooperativa Agroindustrial, 
com mais de 22 anos de experiência 
em industrialização de cortes de 
frango e produtos distribuídos em 
todos os estados brasileiros, lançou 
agora no mês de janeiro uma promo-
ção inédita. Estrelada pelos artistas 
Michel Teló e Thaís Fersoza, a cam-
panha de vendas denominada “Pra 
Ganhar Compre Lar” traz o slogan 
“Sabor na mesa e dinheiro no bolso”, 
pois ao participar os clientes estarão 
concorrendo a meio milhão de reais 
em prêmios.

A promoção iniciou no dia 02 de 
janeiro e é válida até 08 de julho de 
2022. Para participar basta adquirir 
no mínimo três produtos Lar em 
qualquer supermercado ou ponto 
comercial em todo território brasileiro. 
Após isso o cliente cadastra o cupom 
ou nota fiscal no site www.praga-
nharcomprelar.com.br. A cada três 

produtos Lar adquiridos, a pessoa 
recebe um número da sorte, quanto 
mais produtos Lar adquirir e cadastrar 
no site, mais chances de ganhar. 
Os sorteios acontecem de maneira 
online pela Loteria Federal. Até o 
final da promoção serão sorteadas 
100 poupanças no valor de R$5mil 
reais cada.

“Queremos prestigiar os clientes 
que adquirem os produtos da marca 
Lar e confiam em nossa marca”, afir-
mou o diretor-presidente da Lar Coo-
perativa Irineo da Costa Rodrigues 
ao comentar sobre o compromisso 
da Lar em produzir com qualidade, 
segurança e sustentabilidade.

Aproveite essa oportunidade 
e comece o ano com o pé direito. 
E como diz o Teló “Produtos Lar: 
pode confiar!”. Mais informações 
www.praganharcomprelar.com.br 
ou no Facebook e Instagram @
larfoodsoficial

A LAR COOPERATIVA
São praticamente 58 anos de 

história e dentre eles 22 anos de atu-
ação da avicultura. A Lar Cooperativa 
Agroindustrial é formada por mais de 
12 mil associados, em sua maioria 
pequenos produtores rurais. Suas 
unidades de produção, atendimento 

aos associados e indústrias estão 
localizadas nos estados do Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Atualmente a Lar emprega mais 
de 24 mil pessoas e se destaca como 
a cooperativa singular que mais gera 
empregos no Brasil. A Lar Coopera-
tiva foca seus negócios na comercia-

lização de insumos agrícolas e grãos, 
e domina toda a cadeia produtiva do 
frango. Diariamente são abatidas 
mais de 945 mil aves, em suas 
indústrias próprias nos municípios 
de Matelândia, Cascavel, Rolândia 
e Marechal Cândido Rondon.

Assessoria de Imprensa  
LAR COOPERATIVA
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Em torno de 10 mil pessoas brindam a chegada 
de 2022 no Balneário Jacutinga em Itaipulândia

Em torno de 10 mil pessoas brin-
dam a chegada de 2022 no Balneário 
Jacutinga em Itaipulândia

O ano de 2022 teve as boas 
vindas de mais de 10 mil pessoas 
que tomaram a orla da praia e o 
calçadão do Balneário Jacutinga 
em Itaipulândia no Réveillon 2022.

Inicialmente o público se divertiu 
com DJ Léo Costa que tocou varia-
dos ritmos atendendo á todas as 
preferências.

Em seguida quem agitou os 
veranistas e visitantes foi a dupla 
Lucca e Mateus.

Antes da hora da virada tivemos 
a participação das autoridades com 
suas mensagens e o município brin-
dou à todos um sensacional show de 

fogos de artifício.
Após o show de fogos retornaram 

ao palco Lucca e Mateus e DJ Léo 
Costa fechando a festa da virada no 
Balneário Jacutinga em Itaipulândia.

A prefeita Cleide Prates avaliou 
a programação. “Ficamos muito 
felizes em podermos retomar a 
festa da virada após esse período 
turbulento que enfrentamos. Itai-
pulândia sempre espera todos de 
braços abertos e a participação desse 
público extraordinário vindo de toda 
a região, de outros estados e países, 
nos deixa enaltecidos e com a certeza 
de que o melhor Réveillon da Costa 
Oeste é aqui em nosso Balneário.”

Também deixaram suas mensa-
gens de Feliz 2022, o Vice-Prefeito 
Lindolfo M. Rui e o Presidente da 
Câmara André Royer falando em 

nome dos demais vereadores pre-
sentes. Prestigiaram ainda o evento 
Secretários Municipais, Administra-
dores e convidados.

Além do grande público que 
esteve presente no Balneário 
Jacutinga, centenas de famílias 
reuniram-se junto à Grande Imagem 
de Nossa Senhora Aparecida para 
acompanhar o show de fogos na 
Praia. O ponto é o mais alto do muni-
cípio e tem uma visão privilegiada.

Assessoria de Imprensa do 
Município de Itaipulândia

BEM VINDO 2022



12 de Janeiro de 202216 - Publicidade


