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CONQUISTA DE CLASSE

Agentes Comunitários de São Miguel do
agradecem ao Governo Municipal pelo
cumprimento do novo piso salarial

O Congresso Nacional
promulgou, em sessão solene
do dia 05 de maio, a Emenda
Constitucional que fixa um
novo piso salarial para os
Agentes Comunitários de
Saúde (ACS’s) e Agentes de
Combate a Endemias (AGE’s)
e dá direito à insalubridade e
aposentadoria especial para

a categoria.
A partir de agora, os
agentes comunitários não
podem receber menos de
dois salários mínimos (hoje,
na casa de R$ 2.424). Com a
promulgação pelo Congresso,
a medida já começa a valer.
A proposta para estabelecer
um novo piso salarial para

os agentes tramitava há
uma década no Congresso.
Ainda pelo novo texto, esses
profissionais deverão receber
adicional de insalubridade,
bem como aposentadoria
especial pelos riscos vinculados à função.
Por esse e outros motivos,
os ACS’s e ACE’s de São
Miguel do Iguaçu estiveram
no gabinete do prefeito Motta
na manhã desta terça-feira,

24, para agradecer o imediato
cumprimento da Lei que vem
beneficiar os 61 agentes que
atuam no município. Foi a
primeira vez que aconteceu
uma visita dessa natureza ao
gabinete.
“Assim que saiu essa
definição em Brasília imediatamente já ajustamos tudo por
aqui para agilizar ao máximo
toda a burocracia. Graças
a nossa vontade de fazer

nossa obrigação de ajudar
essa classe tão importante, os
ACS’s e ACE’s já receberão a
nova remuneração na próxima
folha salarial”, destacou o
prefeito Motta.
A ACS Angélica May, há
22 anos atuando na função,
confirmou que o Governo
Municipal aderiu imediatamente à nova Lei. “Viemos
aqui para agradecer por essa
boa vontade e estamos muito
felizes com isso que vem
mostrar a importância dessa
profissão no Brasil”.
Para a agente Rosieni

Stormoski Macedo, um
momento de euforia para a
classe. “Resultado de uma
luta de vários anos. Agradecemos a todos que deram
o apoio para que isso hoje
acontecesse”.
A secretária de Saúde
Eloni Terezinha Gonzatti Queiroz, ficou emocionada com o
momento porque sabe da responsabilidade dos agentes.
“São pessoas comprometidas
com o que fazem. Um dia
importante para a saúde e a
palavra é gratidão pelo belo
trabalho que desempenham”.
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Programa inédito no Brasil, Luz Solar
Para Todos irá subsidiar R$12 milhões
em energia solar para residências
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Itaipulândia traz para a
comunidade um projeto que
tende a ficar marcado como
o maior programa social do
município: o Luz Solar Para
Todos. Desenvolvido pela
Administração Municipal,
o programa visa a atender
100% das famílias com o subsídio de placas fotovoltaicas
para instalação nas unidades
habitacionais, sem precisar
devolver o dinheiro.
Nesta segunda-feira (23),
durante o uso da Tribuna Livre
na sessão da Câmara de
Vereadores, a prefeita Cleide
Prates explicou que “muitas
pessoas na nossa cidade
gostariam de ter um ar-condicionado ou um aquecedor
e não podem porque a conta
de luz está cada vez mais
cara” – explica Cleide.

Para instalação de sistema de geração de energia
fotovoltaica, é necessário
comprovar residência de
dois anos no município e ser
proprietário do imóvel. Serão
duas modalidades: instalação
e ampliação. Para instalação,
será concedido o valor de
3.400,00 UPRI, cerca de R$
13.362,00 que deverão ser
investidos em, pelo menos,
seis placas para produção de

300 Kwh média mensal.
Quem quiser ampliar o
sistema existente, receberá
2.400 UPRI, cerca de R$
9.432,00. O valor será repassado para a pessoa (e não
para a empresa) e deverá
ser comprovado com as notas
fiscais. Por exemplo: se na
sua casa um novo projeto
fotovoltaico custar R$ 20 mil,
R$ 13.362,00 serão pagos
pelo Município.

COMO OBTER
O BENEFÍCIO?
Após aprovado pela
Câmara de Vereadores,
serão abertas as inscrições,
de forma semelhante ao

programa habitacional Minha
Casa Vida Nova. Primeiro,
serão atendidas as famílias
que consomem menos energia. A expectativa é de que,
em até quatro anos, 100%

das residências do município
sejam autossustentáveis,
consagrando o programa
como o maior do setor em
todo o Brasil.
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Mais de 1700 alunos da Rede Municipal
de Ensino recebem kit uniforme
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de
Educação, está oficializando
a entrega de uniformes aos
alunos da Rede Municipal de
Ensino.
Estiveram envolvidos nos
trabalhos de entrega dos
uniformes, a Secretária de
Educação Verônica Rui, a
Prefeita Cleide Prates, o
Vice-Prefeito Lindolfo M. Rui,
direções e coordenações dos
estabelecimentos de ensino.

São mais de 1700 alunos
dos CMEIs Gente Inocente do
Caramuru, Mundo Encantado
de São José do Itavó, Albano
Pedro Mahl de Santa Inês,
Arco-Íris e João Batista F.
Ribeiro da Sede, além das
escolas Carlos Gomes da
Sede, João Lorini de Santa
Inês, Rondônia de São José
do Itavó, Dona Leopoldina do
Caramuru e Multi-Educar da
Sede, que foram beneficiados
recebendo um kit contendo
uma camiseta, uma bermuda,
um casaco e uma calça.

Conforme destacou a
Secretária de Educação Verônica Rui “a Secretaria de
Educação, está trabalhando
incansavelmente para proporcionar um ensino com cada
vez mais qualidade para as
crianças e para assegurar a
permanência, com sucesso,
de todos os estudantes nas
unidades escolares é necessário um conjunto articulado
de fatores. Entre eles, o
uniforme, que preza pela
segurança e sentimento de
pertencer à comunidade

escolar.”
A Prefeita Cleide Prates
enfatizou a importância para
as crianças receberem esse kit

uniforme, dizendo que “estamos muito felizes por estarmos fazendo essa entrega,
pois sabemos o quanto é

importante nossos alunos
terem esse benefício. Nossas
crianças são merecedoras.”

Secretaria de Educação de Itaipulândia instala computadores nas salas
de aula das Escolas Municipais
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

A Secretaria de Educação
de Itaipulândia efetuou a
aquisição de computadores
que foram instalados em
cada sala de aula do ensino
fundamental do 1º ao 5º ano
a fim de oferecer ferramentas
que resultem em melhorias
para o desenvolvimento dos
trabalhos dos professores
nas instituições escolares bem
como melhorar o aprendizado
do aluno.

Conforme relatório, foram
adquiridos 47 computadores
de última geração Lenovo
V50S, com processadores
i5 de 10ª Geração, com 8gb
memória ram DDR4, HD SSD
480gb, Monitor 19" polegadas,
atendendo 47 salas de aula.
De acordo com a Secretária de Educação Verônica
Rui “A educação exige cada
vez mais aperfeiçoamentos
e inclusão com tecnologias
atuais. A instalação desses
equipamentos permite aos
professores efetuarem a

chamada online, realizarem,
juntamente com o projetor
de multimídia, o trabalho dos
conteúdos de uma forma
diferente entre outras situações. Justificando que, para
os professores da Educação
Infantil e Educação Física,
encontra-se em processo
licitatório 92 unidades de tablet
para este mesmo fim.”
A Prefeita Cleide Prates
enfatizou que “esses são
investimentos necessários
e que trarão um resultado
positivo nos trabalhos dos

professores em sala de aula.
Nossa equipe tem um olhar
com foco especial voltado à
educação e esses projetos
têm total apoio.”

A instalação dos equipamentos, desde cabeamentos,
tubulações e computadores
foi realizada pela equipe do
Centro de Processamento

de Dados da Administração
Municipal.
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Programa “A União Faz a Vida”
é lançado no município de Itaipulândia

Projeto do Sicredi difundirá a cultura da cooperação entre alunos da educação infantil
Assessoria de Comunicação e
Marketing Sicredi Vanguarda

Cooperação na educação!
A Cooperativa Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ implantou a
principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi no
município de Itaipulândia (PR),
o Programa “A União Faz a
Vida”. Os centros de educação
infantil e escolas beneficiadas
pelo projeto contarão com
atividades sobre a educação
cooperativa, para promover
a importância do trabalho em
equipe visando o bem comum.
O evento de lançamento,
realizado no Associação
Recreativa Lar – ARL, contou
com a presença da prefeita
de Itaipulândia e outras autoridades do município, bem
como a equipe do Sicredi e
convidados. Para encerrar o
momento, os presentes acompanharam a palestra “A União
Faz A Vida: fundamentos e
práticas do Cooperativismo,
da Humanização e da Sustentabilidade como senhas para
um mundo melhor”, ministrada
pelo professor Cesar Nunes.
Para o presidente da
Sicredi Vanguarda, Aldo
Dagostim, queremos retribuir, tudo o que a comunidade
investe no Sicredi, reinvestindo na cidade com responsabilidade social. “Estamos
interessados na educação
das crianças, que são o futuro
do município. O Sicredi está
trazendo um programa que
vai ajudar a fazer a diferença
na vida da comunidade de
Itaipulândia, e principalmente
das nossas crianças. Atuaremos ativamente na vida do
município, através do método
de projetos, onde as crianças
convivem com o coopera-

Para selar a parceria, representantes da administração municipal e da
cooperativa assinam termo

tivismo, visitam empresas
e propriedades e realizam
expedições investigativas.
Confiamos no potencial de
todos os educadores, e agradecemos por essa parceria
e colaboração para a educação”, explica.
De acordo com a prefeita
de Itaipulândia, Cleide Inês
Griebeler Prates, é uma
alegria muito grande poder
participar do lançamento
desse programa no nosso
município. “É um programa
maravilhoso, e temos muitos
professores que, com certeza,
terão vontade de fazer parte.
Foi nos apresentado muitos
municípios que já possuem
o programa implementado,
e acreditamos que dentro da
nossa proposta pedagógica, é
possível desenvolver inúmeros projetos, onde o Sicredi
será nosso apoio. Só temos a
ganhar com essa parceria na
educação do nosso município.
Obrigada a todos os professores dispostos a inovar, a ouvir
novas ideias para colocarmos
em prática na nossa sala de
aula. Temos muitas parcerias
com o Sicredi, e somos muito
gratos a isso, é algo que vem
para o crescimento do município”, comemora.
Já para a secretária de

educação, Verônica Szerwieski Rui, é bom ver o
envolvimento de todos para
o programa. “São professores com um diferencial, que
sempre estão em busca de
novos objetivos, novos projetos e aperfeiçoamentos, que
refletem em sala de aula no
desenvolvimento dos nossos
alunos. Estamos enfrentando
uma dificuldade muito grande
após pandemia, mas eu acredito que esse projeto virá para
fortalecer ainda mais o trabalho de todos os professores,
e desenvolver a educação
das nossas crianças. Quero
agradecer ao Sicredi, que
sempre foi nosso parceiro e
sempre nos ajudou, o nosso
muito obrigada de coração,
por se preocuparem com a
educação de Itaipulândia,
trazendo esse programa que
promete grandes mudanças.
Estamos confiantes e acredito
que vamos chegar longe”,
enfatiza.
Em 2008 a Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ implantou o
Programa “A União Faz a Vida”
no município de Céu Azul,
e gradativamente ao longo
dos anos chegou a outros
municípios da região Oeste
paranaense: Santa Tereza
do Oeste, Serranópolis do

Representantes da Sicredi Vanguarda e da administração municipal de Itaipulândia com a mascote do programa

Iguaçu, Foz do Iguaçu, Cascavel, Medianeira, Santa Helena,
Ramilândia, São Miguel do
Iguaçu, Catanduvas, Missal e
Matelândia, também estamos
nos municípios de Lagoinha e
Natividade da Serra no estado
de São Paulo, e no distrito de
Lídice, município de Rio Claro,
no Rio de Janeiro.
Programa A União
Faz a Vida
O Programa A União Faz
a Vida iniciou suas atividades
em 1995, no município de
Santo Cristo, interior do Rio
Grande do Sul, e atualmente
é realizado em 2,6 mil escolas
de 520 municípios de todo
o Brasil. O programa atua
para despertar a essência do
cooperativismo e contribuir
para formar uma sociedade

mais colaborativa, ética e
empreendedora. O sucesso
da iniciativa está aliado ao
engajamento de vários integrantes da rede de compromisso formada pelo Sicredi,
educadores, assessoria pedagógica, parceiros, apoiadores
e gestores das escolas.
Nas escolas parceiras,
a vivência da metodologia
coloca o aluno como protagonista no processo de
aprendizagem por meio das
“expedições investigativas”,
que são o ponto de partida
para a definição dos temas
dos projetos cooperativos.
Os educadores formulam
questões que orientam a visita
ao território da investigação
e os estudantes vão para a
comunidade para observar,

experimentar e descobrir o
ambiente à sua volta. Após a
expedição, os alunos definem,
democraticamente, o projeto
a ser realizado, escolhendo
o tema sobre o qual querem
conhecer mais.
O Programa A União Faz
a Vida contribui diretamente
para o alcance dos dezessete
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS),
promovidos pela Organização
das Nações Unidas como
parte da Agenda 2030, através da ODS 4 – Educação
de Qualidade: Contribuindo
para o desenvolvimento de
uma educação mais inclusa
e equitativa e de qualidade, e
para a promoção do acesso
a oportunidades de aprendizagem para todos.

Mais de 150 pessoas participaram do evento, que contou com a palestra do professor Cesar Nunes
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Negócios, gastronomia, shows nacionais
e diversão farão parte da programação
dos 55 anos de Santa Helena

Menino fã da PM recebe
fardinha de presente

costaoestenews.com

Na segunda-feira (23), por
volta das 10h, a equipe da
Policia Militar, realizou mais
um pedido de entrega de
fardinha. O menino Gabriel irá
completar 8 anos de idade e
um dos seus presentes foi uma
fardinha cedida pelo policiais.
Segundo a PM, sempre
que a viatura passa na rua da
sua casa ele sai acenar para
os policiais e seu pai procurou
o Sgt Donizetti falando da
Assessoria de Imprensa
Município de Santa Helena

O Município de Santa
Helena comemora na quinta-feira (26) 55 anos de
emancipação político-administrativa. Em comemoração,
a Administração Municipal
organizou uma agenda de
eventos de 25 a 29 de maio.
No dia 25 de maio - quarta-feira, acontece a abertura da Conferência Regional e Rodada de Negócios
Gestão de Resíduos às 08
horas. Às 21 horas haverá
show nacional com César
Menotti e Fabiano e Dj Pinky.

Dia 26 – quinta-feira,
aniversário de Santa Helena,
haverá a continuidade da Conferência Regional e Rodada
de Negócios Gestão de
Resíduos às 08 horas. Ao
meio dia será servida a Feijoada do Rotary Club. Durante
a tarde, a partir das 13:30
acontecerá a Assembleia
Geral do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu.
Para o dia 28 - sábado,
show nacional com Amado
Batista a partir das 21 horas
e Dj Pinky. Para o dia 29

– domingo, acontecerá o
Festival da Costela Bovina,
com premiações do 1º ao 5º
lugar com prêmios que vão
de R$1 mil a R$5 mil. As 15
horas show com o grupo gauchesco Chiquito & Bordoneio.
O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Aquiles
Marcelo Alba, convida toda
população para prestigiar
os 55 anos de Santa Helena
e destaca a programação
do evento: “Entramos na
semana de aniversário do
município com uma extensa
programação que vai de 25
a 29 de maio. Convidamos a

todos para fazer parte desta
grande festa, preparada pela
Administração Municipal, em
alusão aos 55 anos de Santa
Helena. Lembrando que todos
os eventos serão realizados
no Balneário Terra das Águas.
Todos os shows serão gratuitos, não havendo cobrança de
estacionamento. Para quem
não for participar do Festival
da Costela Bovina, será servido almoço no Balneário por
um restaurante credenciado e
toda população é convidada a
participar.”

Confira as vagas disponíveis na Agência
do Trabalhador de Itaipulândia
Vaga para Aux. de Higienização Interna
Vaga para Aux. de Produção Carregamento de Carcaça
Vaga para Aux. de Produção Expedição Noturno
Vaga para Aux. de Produção Túnel de Congelamento
Vaga para Auxiliar de Concretagem
Vaga para Auxiliar de Controle de Qualidade
Vaga para Auxiliar de Produção na área de Costura
Vaga para Carpinteiro
Vaga para Confeiteiro
Vaga para Jovem Aprendiz Industrial
Vaga para Pedreiro

Vaga para Repositor Ceasa
Vaga para Servente
Vaga para Técnico em Segurança do Trabalho
Vaga para Vendedor KDM em Itaipulândia
Vagas para pessoas com deficiência: conferir disponibilidade da Agência do Trabalhador. Para mais informações,
consulte a Agência. O atendimento é no prédio da Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Telefone: (45) 3559-2024.
Rua Independência, 1703, Centro, Itaipulândia, PR.

vontade que o Gabriel tem
em ter uma fardinha.
O menino diz que tem o
sonho de ser policial quando
crescer.
O sargento Donizetti
comandante do destacamento
da PM em Missal ressalta “que
é uma alegria enorme para
nós Pms. E ações como essa
por nossa parte nos motiva e
aproxima as crianças dos PMs
e da sociedade”.
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Cohapar realiza
Programa de
Escrituração Direta
em Medianeira

Geral - 07

INSS inicia pagamento da
segunda parcela do 13º salário
Agência Brasil

O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) começa
a pagar nesta quarta-feira
(25) os valores da segunda
parcela do décimo terceiro
salário de aposentados e
pensionistas. Inicialmente,
recebem aqueles que ganham
um salário mínimo (R$ 1.212).
Os que ganham acima disso
recebem a partir do dia 1º até

7 de junho. A primeira parcela
foi paga em abril.
Para consultar o valor, o
beneficiário pode entrar no
aplicativo Meu INSS (para
dispositivos eletrônicos com
tablets ou celulares) ou no
portal gov.br/meuinss. Outra
opção é a central de atendimento por telefone, pelo
número 135. Nesse caso, é
preciso informar dados como
o número do CPF e outras

informações cadastrais. O
atendimento por telefone
está disponível de segunda a
sábado, das 7h às 22h.
Ao todo, com a primeira
e segunda parcelas pagas,
serão injetados cerca de R$
56,7 bilhões na economia.
Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda
cota da gratificação, que vai
cair na conta junto com o pagamento regular de maio. Este

é o terceiro ano consecutivo
que os pagamentos do décimo
terceiro salário do INSS ocorrem entre abril, maio e junho.
O adiantamento foi possível
após edição de portaria do
INSS, ainda em março.
Quem recebe Benefício de
Prestação Continuada (BPC)
não tem décimo terceiro.

Câmara dos Deputados aprova MP que
define salário mínimo em R$ 1.212
Assessoria de Imprensa
Município de Medianeira

A Cohapar realizou na
manhã da terça-feira (24) no
CPC Arandurá o Programa
de Escrituração Direta, para
a emissão de Contratos de
Compra e Venda com força de
Escritura Pública, com baixo
custo das casas financiadas
pela companhia.
O prefeito Antonio França,
o diretor de Obras da Cohapar
Ademir Bier e o secretário de
Assistência Social Adriano
Both deram as boas-vindas
os presentes.
França destacou que esta
é uma oportunidade para
quem já quitou o imóvel. “Ter
o imóvel regularizado dá uma
maior segurança para vocês
proprietários”.
Bier pontuou que o programa é destinado aos moradores de casas financiadas
pela Cohapar que que já

quitaram todas as prestações
do financiamento imobiliário.
O programa regulariza
situações dentro das 04 hipóteses previstas como:
* Titular
* Posse
* Anuência
* Espólio, herança ou partilha
As famílias que tiverem
interesse e não puderam comparecer hoje, podem procurar
a Agência do Trabalhador nos
dias 09/06 - 21/07 - 18/08 15/09 - 20/10 - 17/11 e 15/12,
nos horários das 10h00 às
12h00 e das 13h30 às 15h00.
O serviço custa R$ 478,36
à vista ou pode ser parcelado
em quatro prestações de R$
132,88 ou seis parcelas de R$
88,60. Após o pagamento, a
escritura é emitida no prazo
de 15 dias úteis e pode ser
utilizada para registrar a propriedade da casa via cartório
de registro de imóveis.

Agência Brasil

O novo valor considera
a correção monetária pelo
Índice Nacional de Preço
ao Consumidor (INPC) de
janeiro a novembro de 2021
e a projeção de inflação de
dezembro de 2021, estimada
pela área técnica do Ministério
da Economia. O valor diário do
salário mínimo corresponde a
R$ 40,40, e o valor horário, a
R$ 5,51.

No total, o aumento será
de 10,18% em relação ao valor
anterior, que era R$ 1.100.
Os estados também podem
ter salários mínimos locais e
pisos salariais por categoria
maiores do que o valor fixado
pelo governo federal, desde
que não sejam inferiores ao
valor do piso nacional.
A relatora, deputada
Greyce Elias (Avante-MG),
recomendou a rejeição de
todas as 11 emendas pro-

postas na Câmara e manteve
integralmente o texto editado
pelo Poder Executivo em
janeiro deste ano.
“A estimativa é que cada
real de aumento no salário
mínimo gera um incremento
direto, em 2022, de apenas
R$ 15 milhões na arrecadação
previdenciária, conforme o
Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO)”, afirmou a deputada.
O novo mínimo altera o

valor de cálculo de benefícios previdenciários, sociais
e trabalhistas. No caso das
aposentadorias e pensões por
morte ou auxílio-doença, os
valores deverão ser atualizados com base no novo mínimo.
O mesmo vale para o Benefício de Prestação Continuada
(BPC), que corresponde a
um salário mínimo e é pago
a idosos a partir de 65 anos
e pessoas com deficiência de
baixa renda.

Governador Ratinho estará na sexta-feira
no município de Santa Helena
costaoestenews.com

O Governador do Estado
do Paraná estará em Santa
Helena nesta sexta-feira (27),
conforme afirmou o prefeito de
Santa Helena, Evandro Grade
(Zado), em entrevista ao Costa
Oeste News.
Ratinho estará cumprindo
agenda em municípios do
oeste do Estado durante essa
semana. Boa Vista da Aparecida, Medianeira, Guaíra e
Santa Helena, são algumas

das cidades confirmadas em
sua agenda.
O prefeito Zado destacou que o Governador será
recepcionado em um almoço
na sexta-feira, que reunirá
outras autoridades estaduais
e regionais.
Ratinho estará prestigiando os eventos que estão
acontecendo em alusão aos
55 anos de Santa Helena.
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Governo Municipal de São Miguel e
Coritiba assinam termo de parceria para
oferecer treinamentos gratuitos
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu, por
meio da secretaria de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo, e o
Coritiba Foot Ball Club assinaram na noite do último sábado,
21, o termo de parceria que
permite o início das atividades
da ‘Escola Coxa’ no município,
visando oferecer treinamentos
gratuitos de futebol de campo
e futsal para crianças e adolescentes.
A parceria foi assinada
no intervalo do jogo do São
Miguel Futsal, realizado no
ginásio Joelson Marcelino
e válido pela Série Prata do
Paranaense, onde o ‘Amarelinho do Oeste’ acabou sendo
derrotado por 7×3 para a
equipe do Coronel Futsal. Na
oportunidade também foram
sorteados brindes oficiais do

Coritiba.
Assinaram o termo representando o município o prefeito Motta; o vice-prefeito,
Claudio Rodrigues; e o secretário de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, Sandro Alexandre. Já o Coritiba esteve
representado pelo ex-jogador
e supervisor de prospecção e
iniciação esportiva das categorias de base, Jetson Ricardo
Mendes dos Santos, e pelo
coordenador do projeto Escola
Coxa, Guilherme Cordeiro
Ribas. O ‘Vovô Coxa’, mascote oficial do clube, também
esteve acompanhando a
oficialização da parceria.
A partir dessa assinatura
serão abertos novos horários
de treinamentos, para ampliar
os já disponibilizados, e os
trabalhos passarão a seguir
todos os padrões adotados
pelo Coritiba, visando também

busca por novos talentos,
que possam se tornar profissionais.
‘Recebemos um plano
pedagógico de ensino para
que nossos professores
sigam. Ele orienta como os
treinamentos devem ser
feitos, respeitando a idade de
cada grupo de alunos, como é
feito cada trabalho específico,
seja ele físico, técnico, tático,
de fundamentos ou com bola.
Ou seja, os treinamentos
serão iguais aos realizados
pelo profissional do Coritiba’,
explicou o secretário, Sandro
Alexandre.
A parceria prevê ainda
que os atletas que se destacarem nos treinamentos e
competições que participarem
representando a escolinha de
São Miguel do Iguaçu tenham
portas abertas na capital do
Estado para realizarem testes

no Coritiba, aumentando a
chance de ser chamado para
um clube profissional.
O ex-jogador Jetson,
que atuou na equipe na
década de 90 e foi campeão
Sul-Americano sub-16 com a
Seleção Brasileira em 1988,
destacou que as escolinhas
são uma oportunidade para
as crianças e adolescentes. ‘O

povo de São Miguel pode ter
certeza que a marca Coritiba
e os colaboradores do clube
estarão sempre presentes
aqui acompanhando os trabalhos para que possamos
crescer juntos cada vez mais’,
destacou.
Também estiveram presentes no ginásio os secretários municipais Marcelo

Martins de Castro (Administração); Adriana da Silva
Motta (Assistência Social),
Solange Gamba Motta (Educação), João Adelar da Rosa
(Viação) e Mário Rogério
Zanoni (Meio Ambiente); o
diretor de Esportes, Adaltro
de Góes; e o incentivador do
projeto, Luciano Scherer.

Esporte de São Miguel do Iguaçu aumenta sua galeria de
medalhas com várias conquistas no final de semana
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

Os atletas que representam São Miguel do Iguaçu,
por meio da secretaria de
Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, disputaram diversas competições no final de
semana e conquistaram várias
medalhas.
Destaque, mais uma vez,
para o karatê. Os atletas,
treinados por Zilmar Tramontin
e Diego Pasini, participaram
sábado (21), em Cascavel,
do I Zonal Sul de Karatê

Goju-Ryu realizado pela IKGA
Brasil. A equipe de São Miguel
participou com 44 atletas e
conquistou 30 medalhas: 12
medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 08 medalhas
de bronze.
Atletas medalhistas de
ouro: Amanda Bogo, Catarina
Driessen, Dhominy Vieira,
Hiago Barbosa, Arthur Alves,
Bianca de Castilho, Valentina
Lopez, Rafaela Diesel, Isadora Trento, Isabel Cardoso
e Pedro Vieira.
Atletas medalhistas de

prata: Amanda Bogo, Maria
Eduarda de Oliveira, Juliano
Scherer, Josué Takahashi,
Laura Ledur, Júlia Macedo,
João Emanoel, João Gabriel,
Catarina Driessen e Kheterlly
Quitaiski.
Atletas medalhistas de
bronze: Humberto Barbiero,
Christian Vaz, João Otávio
de Castilho, Yasmin Quitaiski,
Helena Daminelli, Ariane Del
Moro e Dhiefferson Azevedo.
A equipe feminina de
bocha conquistou a medalha
de prata no Regionalito de
Santa Terezinha de Itaipu.
Os atletas do futebol de
campo do Casarão /Sorte
Esportiva /Raimundi/SMI
venceram a equipe de Matelândia na tarde de domingo
(22) pelo placar de 2x1, com
dois gols do atacante Fabiano,
e garantiram o primeiro lugar
no seu grupo.
No próximo final de
semana começam as semifinais da competição com
partidas de ida e volta. Na
partida de ida, São Miguel

enfrenta Missal fora de casa
e depois decide a vaga para
a final jogando no Campo
Comercial, em São Miguel
do Iguaçu.
A outra semifinal será
entre ABC, de Foz do Iguaçu, e
Linha Mineira, de Medianeira,
sendo que o primeiro jogo será
em Medianeira e a partida de
volta na tríplice fronteira.
A equipe de bolão masculino sediou no sábado,
21, a primeira rodada da
primeira fase do Campeonato

Paranaense e terminou em
terceiro lugar no grupo. A
2ª rodada será realizada no
dia 09 de julho, na cidade de
Missal. No total serão quatro
rodadas, com o primeiro e
segundo colocados no geral
se classificando para a final
da competição que acontecerá em outubro na cidade
de Bituruna. Na decisão 16
equipes vão disputar o título.
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Formatura de Bombeiros Civis emociona
a comunidade de Itaipulândia
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Sábado (20) foi um dia
muito importante para os
municípios de Itaipulândia
e Missal. Foi realizada, na
Câmara de Vereadores, a formatura da 1ª Turma do Curso
de Bombeiro Civil, promovido
pelas prefeituras através
do Centro de Treinamento
em Urgência e Emergência
(CENTRUEM).
Ao todo, são 20 novos
bombeiros civis, aptos para
atuar em situação de urgência, emergência, desastres
e calamidade pública, além
de prevenção e proteção a
acidentes. O curso iniciou em
outubro de 2021, totalizando
12 finais de semana de aulas
teóricas e práticas. A turma
contou com o apoio do SAMU
de Itaipulândia, de Missal e do
Corpo de Bombeiros de São
Miguel do Iguaçu.
“Tudo começou com os
funcionários do Pátio de
Máquinas de Itaipulândia,
que vinham atuando como

voluntários em ocorrências de
incêndios prediais, remoção
de animais peçonhentos,
entre outros. Eles procuraram
o diretor Rodrigo Pavinatto
e, com apoio dos secretários
Abel e Jorge, conseguiram
esta conquista. Investir na
formação da 1ª turma deste
curso é gratificante, pois são
pessoas que escolheram
salvar vidas” – comenta
Cleide Prates, prefeita de
Itaipulândia.
Estiveram no encontro
autoridades dos poderes
Executivo e Legislativo de
Itaipulândia; o vice-prefeito

de Missal Eugênio Schwendler (Chenho); Secretário
de Agricultura, Abel Serena;
Secretário de Obras, Transporte e Infraestrutura, Jorge
Hendrikson; Dr. Adriano
Farias, diretor do curso;
Comandante Amorim do
Corpo de Bombeiro de San
Alberto (PY); Fabiano Frey,
Bombeiro Militar; Sargento
Donizete da Polícia Militar
de Itaipulândia, secretários,
diretores e convidados.
Formaram-se: Alquindras
Alberto Sangalli, Carlos Custodio De Azevedo, Claudecir
De Freitas, Darci Ricardo

Schommer, Diego Luiz Fritzen, Enfermeira Socorrista
Fabiane Cristina Spiecker
Junges, Enfermeira Socorrista
Vanessa Betanin Pavinatto,
Francielle Rodrigues Dias,
Jackson Henrique Ortega,
Jair Bonfanti, Jhon Lenon
Wais, Josemar Maldaner,
Luan Diego Herther, Marciano
Schirmann, Marcio Odair
Christ, Rodrigo Pavinatto,
Sedemir Roque Carvalho,
Selismar Jose Batista Da
Cunha, Vilson Christ e Vinicius
Pereira Groth.

Itaipulândia é Campeã do Regionalito de
Bocha Carpet masculino de STI

Futsal Masculino Sub-17 é Campeão da II
Etapa do Circuito Regional

Entre os dias 17 e 20 de maio, foi realizado o Regionalito de Bocha Carpet masculino e feminino de Santa
Terezinha de Itaipu, fazendo parte das festividades de aniversário do município.
Itaipulândia esteve representada com o apoio da Secretaria de Cultura e Esportes e conquistou o 1º Lugar
no masculino. Representaram Itaipulândia os seguintes atletas: Gaúcho, Vanderlei, Rai Rai, Maurinho, Italvino,
Zeca, Álvaro e Lúcio

No último final de semana, foi realizada a II Etapa do Circuito Regional de Futsal Sub-17 na cidade de
medianeira e a equipe de Itaipulândia sagrou-se Campeã.
A Secretaria de Cultura e Esportes, por meio do Departamento de Esportes parabeniza aos professores,
dirigentes e atletas pela conquista.

10 -Variedades

Maio de 2022

Horóscopo semanal

Comidas
Italianas
Caça
Palavras
Comidas
Italianas - Caça
Palavras

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Olhar para dentro é fundamental, ariano.
A chegada do seu regente, Marte, no seu
Caçasobre
palavras
sobresobre
comidas
italianas
para
tetedeixar
deixar
com
água
boca.
As
palavras
deste
Caça palavras
comidas
italianas
para
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nana
boca.
As boca.
palavras
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caça caça deste
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com
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As
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signo,caça
oferece um gás extra pra fazer
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estão estão
escondidas
na horizontal,
vertical
compalavras
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ao contrário.
palavras
escondidas
na horizontal,
vertical ee diagonal,
diagonal, com
ao contrário.
acontecer. Coragem e energia estão à
as estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário. disposição. No entanto, a semana pede
reflexão, calma e atitudes conscientes.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Uma semana maravilhosa para organizar sua rotina, libriano. Foco no que
precisa ser feito e atenção extra às coisas de trabalho. Um bom momento para
cuidar melhor da sua saúde. Você pode
retomar uma conversa importante.
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Comidas Italianas - Caça Palavras
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para seu signo para rever imagem, comportamento e hábitos. Conversar com
amigos pode te inspirar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Ainda que as coisas estejam tumultuadas, escorpiano, é hora de encontrar um
tempo pra você e se divertir. Ter lazer é
importante para manter corpo e mente
em equilíbrio. Você pode se sentir mais
cheio de energia a partir de agora.

Um ótimo momento para refletir sobre os
próximos passos de vida, geminiano. Os
questionamentos tendem a ser profundos
e decisivos em termos de definições de
meta, próximos passos na carreira e na
vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
É importante cuidar bem das relações,
sagitariano, especialmente aquelas mais
íntimas, como sua família e amigos mais
próximos. O céu da semana favorece as
conversas mais complicadas e pede espaço para o autoconhecimento.
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coAs coisas tendem a se acalmar, canceriano. Provavelmente você ficará mais
tranquilo nos próximos dias e conseguirá
digerir tudo que andou vivendo nos últimos tempos. Bom momento para repensar crenças e amizades.
LEÃO (22/7 a 22/8)
Um bom momento para resgatar um
antigo projeto de trabalho, leonino. A semana também é excelente para resolver
pendências, das mais subjetivas às mais
burocráticas. O céu do momento é um
convite para rever e ajustar a rota.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Um bom momento para retomar um antigo projeto de mudar alguma coisa em
sua casa, aquariano. A semana também
é favorável para pensar sobre seus valores e resolver pendências burocráticas ou
financeiras.
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PEIXES (20/2 a 20/3)
Um bom momento para entrar em contato com suas emoções, pisciano. O
céu da semana é um convite à reflexão
e a atenção. Estar presente naquilo que
você acredita e cuidar mais de si mesmo.
Grandes conquistas podem surgir.
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CÂNCER (21/6 a 21/7)
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tar os ponteiros, se for necessário. É um
bom momento para retomar um antigo
curso ou projeto de trabalho.
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CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Nada como uma boa conversa para aliviar seu coração, capricorniano. O céu do
momento pode ser inspirador pra você.
Novidades podem surgir em sua vida
pessoal e isso pode incluir novos prazeres ou a retomada de coisas que você já
gostava.
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Chácara 34.000m², mecanizada,
com casa em alvenaria de aproximadamente 110m², estábulo, chiqueiro,
açude com nascente na propriedade,
toda cercada, propicia para piscicultura, ótima localização, próxima a PR
497. Valor 650.000,00 aceita propostas.
Sitio 3.5 alqueires (88.000m²),
sendo 3 alqueires de plantio mecanizado, restante em pastagens, casa
de alvenaria 110m², galpão de 120m²
fechado, poço artesiano, ótima localização, a 500metros da PR 495, no Distrito de Portao Ocoi, Missal Pr. Valor
1.500.000,00 aceita propostas.
Chácara 23.789 m², sem benfeitorias, área de plantio 10.000
m², restante em reserva e pastagens,
ótima localização na PR 495, distância de 1.000 metros da Sede do Distrito
de Portao do Ocoi, Missal Pr. Valor
280.000,00 aceita propostas.
Sitio 6.13 alqueires, mecanizado, area de plantio 5 alqueires, restante em reserva e pastagens, com
casa de alvenaria 140m², estábulo
400m², calçamento até a propriedade, localizado na Comunidade de
Linha Santa Cecilia Missal Pr, valor
2.450.000,00 aceita casa na cidade,
como parte de pagamento.
Chácara 30.000m², em pastagens, casa, estábulo, açude, própria
para piscicultura, e área de lazer, fundos com rio, a 500 metros do calçamento, em Linha São Pedro Missal Pr.
Valor 400.000,00 aceita propostas.
Área de 17 alqueires, sendo 12
alqueires mecanizados, 1 alqueire
em reserva, e 4 alqueires em pastagens. Localizado a 4 km da Cidade,
asfalto até a propriedade. Valor a
combinar em sacas de soja.
Sitio 42.942m², (4,29)hectares,
mecanizado, casa em alvenaria,
estábulo, nascente de agua, boa localização, Linha São Francisco, Missal
Pr. Valor 600.000,00 aceita casa em
Medianeira Como Parte de pagamento.
Sitio 2,5 alqueires, 50% mecanizados, propicio para instalação de
granja de aves ou suínos, casa mista
100m², localizado entre linha Santa
Catarina e Linha Bandeirantes, Missal
Pr, valor 500.000,00 aceita propostas.
Sitio de dois alqueires, (48.400)
m², parte mecanizado, duas casas,
dois açudes, área de lazer, divisa
com rio, Valor 750.000,00 aceita casa
como parte de pagamento. Localizado em Linha Gloria Missal Pr.
Área de 6 alqueires (145.200m²),
sem benfeitorias, 5 alqueires de
plantio mecanizado, um alqueire em
pastagens 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 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 implementos e ferramentas
agrícolas, toda em pastagens cercada, localizada a 2 km da Cidade, na
PR 495. Valor 1.100,000,00 aceita
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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 Itaipulândia. Valor 155.000,00.
Sitio de 2.3 alqueires em pastagens, casa, nascente. Valor
230.000,00 aceita troca por imóvel
em Missal, ou veículo como parte de
pagamento. Localizado na Comunidade de Santo Antônio Município de
Ramilandia Pr.
Sitio, 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 área de 4
hectares para plantio, casa, galpão/
estábulo, com possibilidade para instalação de granja suínos/frangos,
ótima localização a 1.000 metros da
PR 495 e a 3 km da Cidade. Valor
1.000.000,00 aceita propostas.
Sitio de 37.000m², casa de
240m², três quartos, três banheiros, sala, duas cozinhas com moveis
sob medida, garagem, edícula, lavanderia, mais duas casas de 70m²
em alvenaria, para funcionários, um
galpão em madeira de 480m², um
galpão pré-moldado de 150m², area
estruturada para piscicultura, agua
nascente, 8 açudes com capacidade
para 80.000 alevinos, local excelente para instalação de pesque pague,
motor diesel com gerador de 40 kw,
17 arreadores. Asfalto até a propriedade, localizado no Distrito de Santa
Inês no Município de Itaipulândia Pr.
Valor 1.500.000,00 aceita propostas
e imóveis em Itaipulândia como parte
de pagamento.
Sitio de 9.2 alqueires, 4 alqueires mecanizados, 5 alqueires em pastagens, casa, galpão, poço artesiano, ótimo para instalação de aviários
ou granja de suínos. Localizado na
Localidade de Médio Rio Branco
Missal Pr. Valor 2.000.000,00 aceito
imóveis, como parte de pagamento.
Sitio de 76.292m², (3,15 alqueires), todo em pasto, sem benfeitorias, nascente de agua. Localizado no
calçamento, na Linha São Sebastião,
Missal Pr. Valor 400.000,00 aceita
propostas.
Sitio de 10.5 hectares, sete
hectares mecanizados, Granja de
suínos, 4 chiqueiros, para 2.000 suínos, poço artesiano, dois galpões, casa
de alvenaria 140m², açude, irrigação.
Localizado na Linha Caçador Missal
Pr. Valor: 3.000.000,00.
Sitio de 2.8 alqueires, com casa
em madeira, galpão, açude, pomar
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 1.500.000,00.
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 450.000,00.
Area de 10.980m², sem benfeitorias, na Rua da Produção, próximo ao
Centro, Missal Pr. Valor 1.200.000,00
Chácara, 23.082m², sem benfeitorias, a 1.500 metros da Cidade,
ótima para área de lazer, Linha da
Granja Missal Pr.
Área de 92.600m², (9,26hectares), mecanizada, sem benfeitorias,
própria para loteamento, faz divisa
com área urbana, no Município de
Itaipulândia Pr, a 800m do Parque
Aquático.
Área de 302.500m², 12,5 alqueires, 100% mecanizada, sem benfeitorias, asfalto até a propriedade,
localizada no Munícipio de Itaipulândia Pr. Valor 3.500 sacas de soja por
alqueire.
Instalação completa de Lanchonete e Pizzaria com todos os
utensílios, em ótimo estado de conservação. Valor 230.000,00 aceita
propostas.
Casa 150m², três dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, edícula, garagem, terreno 400m², cercado. Imóvel
localizado na Rua Santa Cruz, Centro Missal Pr. Valor 670.000,00 aceita
propostas.

Casa 100m² de área construída,
dois quartos, suíte, banheiro social,
sala, cozinha, garagem, edícula, lavanderia, terreno de 345m², cercado, portão eletrônico, localizada na
Rua Minas Gerais esquina com Rua
Machado de Assis, Bairro Jardim Panorâmico, Missal Pr.
Valor 400.000,00 aceita propostas e imóvel em Medianeira como
parte de pagamento.
Box 120m², dois pavimentos,
primeiro pavimento composto de
cozinha, banheiro, garagem náutica,
segundo pavimento composto de sala
de estar, dois quartos, um banheiro.
Area de festas no camping, acesso ao
Lago de Itaipu com atracadouro para
barcos, localizado próximo ao Terminal Turístico de Vila Natal, Missal Pr.
Valor 340.000,00
Casa 95m², em alvenaria, forro

PVC, dois quartos, sala, cozinha, garagem, lavanderia, barracão/garagem
72m², terreno 494m², cercado, localizada na Rua Santo Cristo esquina
com Rua 15 de Maio, Centro Missal
Pr. Valor 500.000,00 aceita propostas.
Terreno de 676m², com casa mista 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, 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
Casa 144m², mais sala/escritório 64m², total área construída
208m², forro em laje, detalhes em
gesso, piso em porcelanato, três
quartos, suíte, closet, banheiro social,
sala de estar, sala de janta, cozinha,
garagem, lavanderia, edícula, lavabo,
área de serviços, terreno de 532m²,
Rua Rene Pauli, 69, Missal Pr. Valor:
780.000,00 aceita propostas.
Casa em alvenaria, 90m², três
quartos, duas salas, cozinha, banheiro, edícula, lavanderia, garagem, terreno de 468 m², cercado. Rua Mauri
Mattes, Centro Itaipulândia Pr. Valor
270.000,00 aceita terreno em Medianeira como parte de pagamento.
Casa alvenaria, 115m², três
quartos, três banheiros, sala, cozinha, lavanderia, garagem com
edícula, terreno de 215m², cercado.
Rua Santo Expedito, Bairro Renascer
Novo, Missal Pr. Valor 280.000,00
aceita propostas.
Casa em alvenaria, 180m² construídos, três quartos, suíte, banheiro social, sala de janta, sala de estar,
cozinha, garagem para dois veículos,
edícula, área de serviço, porão com
sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
terreno de 399m², cercado, ótima
localização, na Rua Paraná esquina
com Rua Itapiranga, Centro Missal Pr.
Valor 580.000,00 aceita propostas.
Casa em alvenaria de fundos,
60m², dois quartos, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro. Localizada
na Rua Santo Cristo, Centro Missal
PR. Valor: 170.000,00.
Casa alvenaria, 114m², três
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem, terreno de 600m²,
todo solo em pedra brita, cercado,
localizado na Rua Paraná, 1184, Centro Missal Pr. Valor 280.000,00 aceita veículo no valor de ate 50.000,00
como parte de pagamento, aceita
propostas.
Casa, 130m², três quartos, suíte,
banheiro social, sala, cozinha, garagem, edícula, área de serviço, cercada. Terreno de 300m², localizada na

Rua Mato Grosso, Bairro Panorâmico,
Missal PR. Valor: 280.000,00 aceita
veículos como parte do pagamento.
Casa, alvenaria 110m², sala,
cozinha, garagem, dois quartos,
um banheiro, lavanderia, terreno de
1.250m², cercado, portão eletrônico,
localizada na Rua da Produção, Centro Missal Pr. Valor 450.000,00 aceita
propostas.
Casa de alvenaria, 170m², quatro quartos, sala, cozinha, dois
banheiros, lavanderia, garagem.
Terreno de 790m² cercado, portão
eletrônico. Rua Floriano Maldaner
esquina com Rua da Providência,
Centro Missal Pr. Valor: 250.000,00
aceita proposta.
Casa, alvenaria, 136m², três
quartos, sala de estar, sala de janta,
cozinha, dois banheiros, garagem,
lavanderia. Terreno de 532m², cercado. Rua Leopoldo Heneman, Centro
Missal Pr. Valor 480.000,00 aceita
propostas.
Casa, 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, garagem, 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 Branco,
Município de Itaipulândia Pr. Valor
310.000 aceita troca por gado.
Terrenos 448m², localizados no
Bairro Parizotto, Município de Itaipulândia Pr. Valor 95.000,00.
Terreno 300m², Rua São Paulo,
Bairro Jardim Panorâmico, Missal Pr.
Valor 58.000,00.
Terreno de 3.234m², com frente para PR 495, próximo ao Centro,
ótimo local para construção de barracões industriais. Valor 1.500.000,00
aceita parcelamento.
Terreno de 827m², no Bairro Marasca, Missal Pr. Valor 120.000,00
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
Gerais, Bairro Jardim Panorâmico,
Missal Pr. Valor 140.000,00 aceita
propostas.
Terreno 514m², sem benfeitorias, PR 495 Vista Alegre Missal Pr.
Valor 50.000,00 aceita propostas.
Terreno 300m², no Bairro Padre
Rick, Missal Pr. Valor 60.000,00.
Terreno 1.750 m², Rua da
Produção, Centro Missal, Valor
280.000,00
Terrenos Loteamento Marasca
a partir de 60.000,00.
Terreno, 300m², Rua Rio de
Janeiro, Bairro Padre Rick. Valor
60.000,00.
Terrenos em Dom Armando, Elemar Junges, 592m² valor 60.000,00
e Rua Elemar Junges, terrenos com
602m², valor 60.000,00 aceita troca
por imóveis em Missal.
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Prefeito Ivo Roberti assina ordem de
serviço para construção de unidade de
transbordo em Serranópolis do Iguaçu
Assessoria de Imprensa
Município de Serranópolis

Na segunda-feira (16),
o prefeito municipal de Serranópolis do Iguaçu realizou
a assinatura da ordem de
serviço para a construção de
uma unidade de transbordo
no município. A obra será
realizada conforme convênio
firmado com a Itaipu Binacional
com o valor de R$285.472,30
(duzentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e setenta e dois
reais e trinta centavos).

A unidade de transbordo
nada mais é que um barracão onde serão depositados
os resíduos orgânicos para
depois serem destinados ao
tratamento apropriado.
A necessidade de uma
unidade de transbordo se
deu devido ao esgotamento
da área do aterro municipal
e segundo o secretário municipal de agricultura e meio
ambiente, Vilson Wickert essa
é a alternativa mais correta no
momento, “É tendência em

todos os municípios na atualidade, enviar o lixo orgânico
para uma finalidade adequada,
preferimos esta alternativa
ao invés de adquirir um novo
aterro pensando também no
meio ambiente” finalizou.
Também participaram da
assinatura o secretário de
obras, viação e urbanismo
Nerison Vogt, o secretário de
agricultura e meio ambiente
Vilson Wickert e o vice prefeito
Gilberto Marsaro.

Governo Municipal promove sensibilização ao Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de Maio
Assessoria de Imprensa
Município de Serranópolis

Na manhã da quarta-feira,
realizou-se o 18 de Maio, data
que marca o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, a data foi
instituída em 2000 pelo projeto
de lei 9970/00. A escolha se
deve ao assassinato de Araceli, uma menina de oito anos
que foi drogada, estuprada e
morta por jovens de classe
média alta, no dia 18 de maio
de 1973, em Vitória (ES). Esse
crime, apesar de sua natureza
hedionda, até hoje permanece
impune.
A Secretaria Municipal
de Assistência Social juntamente do CMDCA (Conselho
Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente)

com apoio da PROVOPAR,
foram os responsáveis pela
organização do evento e
contaram com a parceria do
Centro Municipal de Educação
Infantil Pequeno Artista, a
Escola Municipal Serranópolis
do Iguaçu, o Colégio Estadual
do Campo Pedro Américo e o
Colégio Estadual do Campo
Presidente Kennedy, para
desempenhar os trabalhos de
sensibilização da campanha,
que teve início em 09 de maio.
A programação teve inicio
com a abertura no Centro
de Cultura Loreci Teresinha
Sehn Morás contando com a
presença do prefeito municipal
Ivo Roberti, o vice-prefeito
Gilberto Marsaro, a vereadora
Maria Madalena Bertolini
que representou a Câmara
Municipal de Vereadores, a
secretária municipal de Assis-

tência Social Janete Roberti,
e a presidente do CMDCA
Márcia Hefle. Na sequência,
Vera Lopes Vieira da Silva, que
atua como Assistente Social
em Serranópolis do Iguaçu
realizou uma fala explicando
a importância desta data e
a extrema necessidade do
combate ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes.
O evento teve continuidade na praça central, em
frente ao Centro de Cultura,
onde os alunos da rede de
ensino realizaram o plantio

Representantes da Casa Civil do Paraná
realizam visita ao Governo Municipal

Assessoria de Imprensa
Município de Serranópolis

Na última segunda-feira
(23), o Superindentendente
Geral da Articulação Regional da Casa Civil Marcio
Wozniack, acompanhado dos

também representantes da
Casa Civil Marcio Azevedo
Moreira e Duvilio Sidônio
Cioni realizaram uma visita
ao Governo Municipal de
Serranópolis do Iguaçu.
Na ocasião, o prefeito
municipal Ivo Roberti recebeu

os representantes, e trataram
de assuntos como a boa
relação da Casa Civil para
com o município, serviços que
podem ser desempenhados, e
os princípios da atual gestão
da Casa Civil.

simbólico da flor que representa a campanha do 18 de
Maio e logo após seguiram
para outras atividades como
a contação de histórias com
balões (oficina ministrada pelo
artista Zé Alves por meio do
Convênio Linha Ecológica) e
a pintura de rostos. Mesmo
com o frio e os ventos gelados,
o trabalho ocorreu durante
todo o dia.
No período da tarde, os
trabalhos tiveram inicio com
uma palestra ministrada pelo

especialista em Saúde Mental
e Psiquiatria Flávio Valentin da
Silva, que atua como Docente
do Curso Técnico em Enfermagem no SENAC Medianeira
e após, foi dada continuidade
ao plantio simbólico das flores
e demais atividades na Praça
Central.
Para a secretária municipal de Assistência Social
Janete Roberti “A campanha
que teve como foco principal
o protagonismo da criança e
do adolescente na confecção

de materiais sobre o tema, foi
muito produtiva e não apenas
alcançou como superou os
objetivos previstos superando
também nossas expectativas,
o que foi possível apenas por
meio do auxílio dos profissionais da educação que atuam
no município e de todos os
membros do CMDCA, que
não mediram esforços para
garantir o sucesso do evento
e da campanha” finalizou.
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Deputado Federal Zeca Dirceu contempla
Yanten e Recanto Parque Iguaçu com emenda
parlamentar, em Medianeira

costaoestenews.com

Recentemente o deputado federal Zeca Dirceu
(PT), esteve em Medianeira,
onde na oportunidade esteve

reunido com a diretoria e
associados do Yanten, com
a administração municipal e
também com a diretoria do
Recanto Parque Iguaçu.

Na prefeitura de Medianeira, o deputado foi recepcionado pelo vice-prefeito
Evandro Mêes e secretários
municipais. Também se fize-

ram presentes na reunião, a
diretoria do Yanten e o presidente do Recanto, Coronel
Mauro Alves Pinto, além o
padre Leandro Blasius, que

ocupou a presidência da
Associação até recentemente.
O deputado anunciou
duas emendas no valor de
R$ 40 mil cada, destinada as

duas entidades de Medianeira.
O deputado destacou
sobre o trabalho e a liberação
desses recursos.

Missal recebe oficialização de Emenda do Deputado Zeca Dirceu
para melhorias na quadra esportiva de Vista Alegre
Assessoria de Imprensa
Municipio de Missal

Na última sexta-feira, 20
de maio de 2022, o Prefeito
de Missal, Adilto Luis Ferrari,
recebeu a oficialização de
uma Emenda Parlamentar
para melhorias da quadra
esportiva de Vista Alegre, que
atende o Núcleo Escolar e a
comunidade. Trata-se de uma
emenda na ordem de 60 mil
reais, viabilizadas pelo Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Representante do

Deputado na região, Roberto
Piano, juntamente com o Diretor da Escola Estadual Aurélio
Pilotto, professor Anderson
Trogello, se reuniram com
o Prefeito de Missal, Adilto
Luis Ferrari, e o secretário
Municipal de Planejamento,
Eloy Everling.
No ofício assinado pelo
Deputado, destinado ao Prefeito Ferrari, Zeca informa que
destina recurso orçamentário
via Emenda Individual, por
intermédio do Ministério da

Economia. Ainda de acordo
com o Ofício, visa atender a
Reforma do Colégio Aurélio
Piloto, localizado no município, totalizando um valor de
60.000 mil reais.
A partir disso a Administração Municipal de Missal
fará os trâmites necessários,
observando os prazos para
o cadastro, envio e análises
da proposta junto ao sistema.
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Secretaria de Obras inicia Terraplanagem
para Ampliação da Escola no Portão Ocoí
Nesta semana foi iniciada
a Terraplanagem para a
ampliação da Escola no Distrito do Portão Ocoí. A ordem
de serviço foi entregue na
manhã desta segunda-feira,
23 de maio. Porém, a Terraplanagem do local fica a cargo
do Poder Público.
No local será feita a construção de três novas salas de
aula, bloco com banheiro masculino e feminino e reforma
da cozinha já existente. São
recursos próprios do município
investidos.
A vencedora da licitação
é a Construtora Valentini

Buzanelo Eireli. O valor é de
R$ 343.408,64. A área construída é de 246,58 M² e o prazo
de execução de 120 dias.
No entanto, o que permitiu
que a obra ocorresse foram
recursos viabilizados pelo
Deputado Estadual, Nelson

Luersen, a pedido do Vereador
Jair Loreno Bogler, na ordem
de 150 mil reais para veículos
utilitários.
Neste sentido, os recursos
viabilizados via Governo do
Estado, foram utilizados para
a aquisição dos referidos

veículos, que já estão sendo
utilizados e em contrapartida
o município se comprometeu

em ampliar a escola Olavo
Bilac, atendendo também uma
reinvindicação da comunidade

escolar do Distrito.

Iniciado o Curso Preparo de Massas frescas e recheadas em Missal
Na segunda-feira, 23
de maio, teve início o curso
Preparo de Massa Frescas
e Recheadas. As atividades
ocorrem na Escola de Qualificação toda segunda-feira
e quarta-feira, das 13h30
às 17h30 e segue até 01 de
junho, data prevista para o
encerramento.
O Prefeito de Missal,
Adilto Luis Ferrari, esteve na
abertura do Curso, juntamente

com Júnior Moisés Rosso do
Senac (Sistema Nacional de
Aprendizagem Comercial)
de Medianeira. O instrutor
Anderson Thomazzoni irá
conduzir os trabalhos do curso
nos próximos dias.
Ferrari parabenizou as
participantes pela busca
profissional, visto que esta é
uma atividade que pode ser
tanto para uso particular como
para incremento de renda, ou

mesmo uma fonte rentável
de negócio. “Fornecemos

as capacitações através de
parcerias e vamos buscar

ainda mais, visando aumentar
as possibilidades em Missal”,

destacou.
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Administração de Santa Helena
entrega premiação do último sorteio do
Compra Premiada edição 2021

AAdministração Municipal
de Santa Helena, através
das Secretarias Municipais
de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de

Finanças e Comissão Central
Organizadora realizaram a
entrega de Smart TVs, bicicletas, motocicleta e um veículo
zero km.

Conforme o Diretor de
Desenvolvimento Econômico,
Henry Mertz "É com muita
alegria e satisfação que
realizamos a entrega dessa

premiação aos contemplados
que compraram no comércio
local e contribuiram com o
crescimento e desenvolvimento de nosso município.

Quando valorizamos nosso
comércio, todos ganhamos.
Comprar em nosso município
é acreditar e confiar na força
e potencial dos empreendedo-

res de Santa Helena. "
Nos próximos dias será
lançada a edição do Programa
do ano de 2022 com a divulgação da premiação.
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