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Pavimentação Poliédrica entre Três Irmãos e
Vista Alta em Missal, está em estágio avançado

Assessoria de Imprensa
Município de Missal

Na sexta-feira, 24 de
junho, o Prefeito de Missal,
Adilto Luis Ferrari, juntamente
com o vice-prefeito, Eugênio
Schwendler (Chenho) e o

secretário de Obras, Urbanismo e Transportes, Mário
Schassott, esteve visitando
obras importantes que estão
em andamento no interior de
Missal.
Um dos trechos vistoria-

dos foi da pavimentação poliédrica entre Linha Três Irmãos
e Vista Alta, que está em
estágio avançado, segundo
relato dos próprios moradores.
A obra está sendo executada
pela Construtora Alta Ltda. O

total da obra prevê 24 mil M²
de pavimentação, um investimento de R$1.128.339,44
e inclui, além deste trecho
citado, outro trecho na Linha
Pe Rick.
Trata-se de um convênio

Mais de 3,5 km de estradas são
recuperadas na região da Formiga
Assessoria de Imprensa
Município de Missal

O município de Missal,
a exemplo de toda região,
sofreu nos últimos dias com
fortes chuvas, o que por um
lado é bom para a plantação,
aos animais e principalmente
para o volume dos rios e córregos, por outro lado causa
transtornos, pois, em regiões
dobradas como é o caso da
Formiga, as estradas acabam
sendo danificadas.
A subprefeitura do Portão
Ocoí, sob a coordenação da
Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, fez a
recuperação de cerca de 3,5
km de estradas. Na sexta-feira, 24 de junho, inclusive,
o Prefeito Ferrari, vice Chenho

e Secretário Mário Schassott,
estiveram acompanhando as
obras e tirando dúvidas com
o subprefeito, Délcio Ulrich
(Caboclo).
“Ainda há trechos que
vamos precisar desenvolver o
trabalho de recuperação, pois,
estão bastante danificados”,
explica Ferrari. “Pedimos
paciência aos moradores,
sabemos da urgência em
melhorar as condições das
estradas, e é isso mesmo que
estamos fazendo”, esclarece.
“Passamos em estradas por
onde trafegam caminhões
de leite, ônibus escolares,
que pretendemos priorizar”,
completa o prefeito.

Um dos trechos de pavimentação poliédrica em execução no município de Missal
é na comunidade de Boa
Esperança, sentido Porto de
Areia. A região é grande produtora de grãos e em virtude
do Porto de Areia, possui um
grande fluxo de veículos com
cargas pesadas durante todo
o ano.
O Prefeito Ferrari, o vice
Chenho e o Secretário de
Obras, Mário Schassott,

estiveram acompanhando
a o andamento da execução do trecho, visualizando
algumas necessidades. São
5.411 m², um investimento de
R$195.557,77, execução da
Confiança Obras Eireli.
“Entre os trechos de pavimentação em andamento,
licitadas e em licitação, são
quase 3 milhões de reais
em investimentos”, exclama
Ferrari. “No decorrer de nossa
administração queremos
ainda incluir outros trechos
que possuam grande fluxo
de veículos pesados, bem

como que necessitam de boas
condições para o transporte

escolar”, sugere.

de manutenção e a durabilidade das estradas aumenta”,
destaca Ferrari. “Estamos
acompanhando cada uma
das obras, para visualizar o
andamento”, conclui.

Distribuidor de Adubo Líquido
é entregue em Missal

Assessoria de Imprensa
Município de Missal

Ferrari e Chenho vistoriam pavimentação
poliédrica em Linha Boa Esperança
Assessoria de Imprensa
Município de Missal

(535/2021) com a SEAB
(Secretaria de Estado de
Agricultura e Abastecimento).
“Temos diversos trechos recebendo pavimentação e nosso
objetivo e ampliar ainda mais,
pois, diminuem os custos

Fruto de emenda do
Deputado Federal Vermelho,
está disponível em frente ao
Paço Municipal de Missal
um dos sete implementos
agrícolas previstos. Trata-se
do Distribuidor de Adubo
Líquido, conhecido como
espalhador de dejetos.
O investimento do item
é de R$78.200 e foi entregue pela Missal Máquinas
Agrícolas, vencedora da
licitação. O implemento foi
adquirido por intermédio de
um convênio com o MAPA
(Ministério de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento)
do Governo Federal.
O total do Convênio prevê
investimento de R$428.100,
sendo R$286.500,00 oriundos
do Governo Federal por intermédio do Deputado Vermelho
e R$141.600,00 relativos à
contrapartida.
Entre os itens previstos,
estão duas grades niveladoras, um distribuidor hidráulico
de calcário seco, uma roçadeira, um distribuidor de ureia
e um carretão basculante
hidráulico. Com a licitação o
valor total destes itens chegou
a R$309.750,00.
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Arraiá dos Idosos é realizado
em Serranópolis do Iguaçu

Assessoria de Imprensa do
Município de Serranópolis

Na quarta-feira (22), a terceira idade de Serranópolis do
Iguaçu realizou a festa junina
do Clube do Vovô Simpático

no Clube Aliança. O evento
foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social.
Na oportunidade os presentes puderam prestigiar

quitutes típicos da época,
danças e quadrilhas, concurso
sinhozinho e sinhazinha e
também alguns jogos gratuitos
com premiação.

A alegria ficou completa
após as apresentação com um
bom matinê como de costume
nos eventos do Clube.

IBGE inicia pesquisa de entorno no
município de Serranópolis do Iguaçu
Assessoria de Imprensa do
Município de Serranópolis

Na sexta-feira (24), as
representantes do IBGE
Solange Batisti Nunes e
Denise J. Smaniotto Madeira
realizaram uma visita ao
Governo Municipal de Serranópolis do Iguaçu, na ocasião
fizeram-se presentes o prefeito municipal Ivo Roberti, o
secretário de Administração
Mauro Carling e o secretário
de Obras e Viação Nerison
Vogt.
As representantes informaram sobre a realização
de uma pesquisa de entorno
que vem ocorrendo desde o
início da semana no município
de Serranópolis do Iguaçu,
a pesquisa de entorno tem

como objetivo realizar o levantamento dos dados urbanos
do município como ruas,
avenidas, trechos asfaltados,
calçadas, acessibilidade de
vias públicas, iluminação
pública, saneamento básico,

etc... A fim de realizar uma
preparação dos dados para
o Censo IBGE 2022 que será
realizado no mês de agosto.
Os dados obtidos pela
pesquisa de entorno não
são apenas utilizados para o

Censo, mas também se fazem
úteis para o Governo Municipal e a comunidade em geral
visto que permitem a análise
estatística das situações presentes no município.

Representantes do CISI realizam visita
ao Governo Municipal de Serranópolis
Assessoria de Imprensa do
Município de Serranópolis

Na tarde da quinta-feira
(23), as representantes do
Consórcio Intermunicipal de
Saúde Iguaçu (CISI) Marlei
da Rosa e Silvia Vannini realizaram uma visita ao Governo
Municipal de Serranópolis do
Iguaçu.
Na ocasião, trataram de
assuntos referentes ao CISI e
agradeceram ao Prefeito Ivo
Roberti pela benéfica e produtiva parceria do município de
Serranópolis do Iguaçu para
com o consórcio.

Serranópolis - 03
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MOMENTO MARCANTE

Município de Itaipulândia inaugura nova
UBS da comunidade de Santa Inês
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Na manhã da quarta-feira,
15, a Administração Municipal
de Itaipulândia realizou o ato
inaugural da estrutura da nova
UBS na comunidade de Santa
Inês. O evento contou com
a presença de autoridades
locais, representantes regionais, autoridades religiosas,
integrantes da equipe da
Secretaria de Saúde e moradores da localidade.
A UBS recebeu o nome de
Maria Naconeski, pioneira da
comunidade e primeira vítima
da Covid-19 no município, por
meio de Projeto Legislativo
aprovado pela Câmara de
Vereadores.
Falando em nome das
autoridades presentes, a Prefeita Cleide Prates destacou a
importância da nova estrutura:
“A equipe da UBS Santa Inês
já vem prestando serviços com
atendimentos de excelência,
mas com esta nova Unidade
terão um ambiente ainda mais
adequado.” E frisou: “Queremos agradecer a parceria do
Governo do Estado com a
intermediação do Deputado

Hussein Backri que viabilizou o
repasse de verba e o município
fez a contrapartida e hoje estamos aqui inaugurando esta
importante obra. Parabéns à
comunidade de Santa Inês e
localidades circunvizinhas.”
A UBS Maria Naconeski
atende em torno de duas mil
pessoas moradores da região,
conta com 423,67 m² de área
construída e teve um investimento de R$ 934.332,47,

sendo R$ 750.000,00 de
repasse do Governo do Estado

e R$ 184.332,47 de contrapartida do município.

Mais de 450 pacientes serão atendidos no Mutirão de Cirurgias Eletivas
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Na segunda-feira, 19, foi
assinada a Ordem de Ser
viços para a realização do
Mutirão de Cirurgias eletivas
no município de Itaipulândia.
A empresa vencedora da
licitação foi Hospital Missal,
contrata através da Tomada
de Preços 013/2022.
Conforme disse a Secre-

tária de Saúde Leila Prates
“o município de Itaipulândia
estará promovendo esse
mutirão de cirurgias eletivas
para zerar a fila de espera que
originou-se durante o período
de pandemia, pela falta de
medicamentos e materiais,
proibições do Ministério da
Saúde, entre outros fatores.”
A Secretária alerta aos
munícipes itaipulandienses

que aguardem contato da
equipe da Secretaria de
Saúde. “Pedimos que os
pacientes que estão na fila das
cirurgias eletivas, aguardem,
pois a Secretaria de Saúde
estará entrando em contato
para realizar os agendamentos de quem está aguardando
com prescrição médica dentre
os períodos de 2019 à 2021.”
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PIONEIRISMO

Giro de Reuniões mostra o apoio das
comunidades ao Luz Solar Para Todos
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

A Administração Municipal de Itaipulândia, tendo
como o diálogo e o respeito
à população prioridades na
forma de governar, realizou
esta semana três reuniões
com as comunidades a fim de
ouvir o povo sobre as demandas e necessidades locais,
reivindicações da população
além de divulgar informações
sobre o programa Luz Solar
Para Todos.
A primeira foi realizada
na terça-feira (21) em Santa
Inês. O segundo encontro,
foi na comunidade de São
José do Itavó (22). E, nessa
quinta-feira (23), foi a vez
dos moradores do bairro
Caramuru conhecerem mais
de perto o maior programa

social de energia sustentável
do Brasil.
Com a participação ativa
de líderes locais, subprefeitos,
secretários, vereadores, do
presidente da Câmara Nenê
Roth, vice-prefeito Lindolfo
Martins Rui, e da prefeita
Cleide Prates, as reuniões
nas comunidades foram esclarecedoras para a população.
Cleide, salientou o caráter

inovador do programa: “Nós
pesquisamos e não encontramos, no Brasil, nenhum
programa social de energia
sustentável como o Luz Solar
Para Todos. São mais de R$12
milhões injetados na economia da nossa cidade, só neste
primeiro momento. O que vai
gerar emprego, renda e fazer
nosso comércio receber mais
investimentos”.

Mais de 200 pessoas já foram atendidas com
inscrições no Programa Luz Solar Para Todos
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

O Programa Luz Solar
Para Todos, inédito à nível de
Brasil, beneficiará os munícipes itaipulandienses com a
instalação de placas fotovoltaicas tendo o reembolso por
parte do município.
VALORES
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. Para ampliação de sistema já existente,

receberá 2.400 UPRI, cerca
de R$ 9.432,00. O valor será
repassado para a pessoa (e
não para a empresa).
INSCRIÇÕES
Com dois dias de inscrições, o Programa Luz Solar
Para Todos atendeu em torno
de 200 pessoas que compareceram junto ao Auditório do
Paço Municipal.
De acordo com dados
repassados pela equipe de
atendimento, dessas 200
pessoas atendidas, em torno
de 120 já estão com a documentação em dia.
O período de inscrições,

de acordo com Edital de Chamamento, vai até o dia 20 de
julho de 2022, das 07h30 às
11h30 e das 13h às 17h, no
Auditório da Prefeitura.
Solicita-se que os munícipes agilizem a documentação
e façam sua inscrição, evitando transtornos de última
hora.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
- Cópia dos documentos pessoais, RG, CPF, e Registro de
Casamento autenticados;
- Matrícula do imóvel atualizada com, no máximo 60
(sessenta) dias;

-Certidão Negativa Municipal;
- Requerimento de inscrição;
- Comprovante de residência
no Município de, no mínimo,
2 (dois) anos (fatura de água,
luz, cadastro de saúde, histórico escolar, etc);
- Para nova instalação:
pré-projeto ou orçamento de
uma empresa de energia solar,
atestando a capacidade de
geração;
- Para ampliação: pré-projeto
ou orçamento de uma empresa
de energia solar, atestando a
capacidade existente e a
capacidade de ampliação.
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PSICOEDUCAÇÃO

Acadêmicos de Psicologia realizam atividades
com alunos do Colégio Estadual Costa e Silva
Assessoria

Cerca de 29 alunos do
1º Ano “A” do Ensino Médio
do Colégio Estadual Costa e
Silva de Itaipulândia tiveram
a oportunidade de conhecer
o que é um Projeto de Vida.
O conteúdo, componente curricular, foi abordado de forma
lúdica e interativa pelos acadêmicos do curso de Psicologia
da UniAmérica Descomplica
Alexandre Martins, Eduarda
Brandt, Gabriella Kowalski
Spohr e Thainara Wolf.
Dividido em cinco encontros, o assunto foi apresentado
pelos temas Introdução ao
Projeto, Autoconhecimento
I, Autoconhecimento II, Perspectivas de Futuro e Conclusão. O trabalho contou com
a participação do professor
Rodison Scarpatto, responsável pela disciplina de Projeto

de Vida, da pedagoga Verenice Mioranza de Medeiros e
do diretor Celso Balzan.
A instituição foi atendida
após apresentar a demanda
ao curso de Psicologia do
Centro Universitário UniAmérica Descomplica. Através
das Metodologias Ativas,
os acadêmicos precisam
desenvolver, semestralmente,
um Projeto Integrador de
Extensão, que contemple
os conhecimentos teóricos e
práticos e promova o protagonismo do estudante.
Verenice, pedagoga,
comenta a ação: “A busca pela
parceria se deu pelo fato de
termos alto índice de desistência e reprovação nesta série,
devido à desmotivação dos
jovens pelo estudo paralelo a
inserção no mundo do trabalho. Acreditamos que ações
como esta podem melhorar

a perspectiva do jovem nesta
etapa de estudos e projetar,
para si, um futuro a partir
do seu autoconhecimento,
fazendo uso de suas aptidões
e habilidades”.
PARA SE CADASTRAR
Instituições interessadas
em enviar demandas para a
UniAmérica, a fim de serem
atendidas pelo Centro Universitário, promovendo o

Concurso Todos Juntos
Contra a Dengue irá premiar
exemplos de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

O concurso “Todos
Juntos Contra a Dengue”,
promovido pela Secretaria
de Saúde em parceria com
a Sicredi Vanguarda, irá
distribuir 15 prêmios para
as residências, comércios e
terrenos mais limpos / contra
a dengue de Itaipulândia.
O diretor da Vigilância em
Saúde e o gerente do Sicredi
Itaipulândia estiveram nesta
terça-feira (28) na Rádio
Sinuelo FM 105.9 para falar

sobre o assunto.
Participando do concurso,
você pode ganhar: kit chimarrão, caixa térmica, jogo
de pratos ou cadeiras de
praia. O objetivo do desafio é
promover ações de combate
à dengue por meio do check-list de limpeza / organização
residencial.
Como participar?
1. Execute a limpeza do
quintal conforme o checklist
e fotografe;
3. Poste a foto no Facebook
com a hashtag #TodosJuntos-

ContraADengue;
4. Marque as páginas Sicredi
Vanguarda e Município de
Itaipulândia;
5. Serão sorteados 5 candidatos de cada categoria, que
serão visitados, na ordem de
sorteio, pela Vigilância Epidemiológica e premiados pelo
combate ao Aedes Aegypti,
com brindes do Sicredi;
6. Categorias: residências (5);
terrenos (5) e comércios (5).

desenvolvimento ou melhora
em áreas correlatas ao ensino,
podem se cadastrar no site:
https://uniamerica.br/demandas. A lista completa de cursos
disponíveis para atender às
instituições está no mesmo
endereço.
OBS: A imagem dos participantes
foi censurada a pedido, pois os
mesmos são menor de idade.
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CONVÊNIO

Itaipu Binacional destina R$ 4 mi para
ações ambientais em Foz do Iguaçu
Investimento abrange diversas ações na gestão de água e solo, biodiversidade, energias renováveis,
coleta seletiva, entre outras áreas.
Assessoria

A Itaipu Binacional e o
município de Foz do Iguaçu
firmaram, na tarde desta sexta-feira (24), um convênio para
a realização de ações ambientais no município, como
parte do programa Gestão
por Bacias Hidrográficas. A
Itaipu investirá R$ 4 milhões
e a contrapartida da prefeitura
será de R$ 800 mil, com prazo
de execução de dois anos.
A assinatura ocorreu no Centro
Executivo da Itaipu, com as
presenças dos diretores Anatalicio Risden Junior (Geral),
David Krug (Técnico), Luiz
Felipe Carbonell (Coordenação), Mariana Thiele (Jurídica)
e André Pepitone (Financeiro);
do deputado federal Fernando Giacobo; do prefeito
de Foz, Chico Brasileiro; da
vereadora Anice Gazzaoui;
e do secretário Municipal de
Desenvolvimento Comercial,
Industrial e Agropecuário
de Foz, Vilmar Andreola.
As ações previstas no convênio incluem melhorias em
aproximadamente 10 qui-

lômetros de estradas rurais
(com pavimentação asfáltica);
a aquisição de equipamentos
para Unidades de Valorização de Recicláveis (uma
empilhadeira, nove esteiras
de elevação e uma prensa
enfardadeira); um caminhão
para coleta seletiva; e instalação de um sistema de
geração de energia fotovoltaica de 375kWp (com
previsão de economizar R$
35 mil mensais na conta
de energia do município).
Desde 2012, por três convênios anteriores com o
município, a Itaipu já investiu
R$ 4,5 milhões em ações de
Gestão de Bacias Hidrográficas. Além disso, a prefeitura
e a binacional já celebraram
quatro convênios desde 2017,
totalizando R$ 10,3 milhões de
investimentos em pavimentação asfáltica em Foz do Iguaçu.
“É um convênio amplo, que
engloba diversas áreas,
como água, reciclagem,
meio ambiente, geração de
energia solar. Com certeza,
representará uma melhoria da

qualidade de vida das pessoas
e da sociedade iguaçuense
em geral”, afirmou o prefeito
Chico Brasileiro, que aproveitou a oportunidade para
agradecer o apoio dado pelo
governo federal por meio da
Itaipu, especialmente durante
a pandemia de covid-19.
“Foz é uma cidade que vive do
turismo. São mais de 30 mil
leitos na rede hoteleira, que
praticamente ficou fechada
durante a pandemia. A Ponte
da Amizade fechou por mais
de sete meses, a Ponte da
Fraternidade (fronteira com
a Argentina) ficou um ano
e oito meses fechada. Mas
hoje a cidade está de pé, em
grande parte devido ao apoio
da Itaipu”, disse o prefeito.
O diretor-geral brasileiro,
Anatalicio Risden, destacou
que a empresa tem um papel
a exercer na geração de
energia limpa e renovável,
mas que a missão vai muito
além. “Tem também o papel de
promover o desenvolvimento
social, de forma sustentável.
E isso se reflete em um

trabalho conjunto de todas
as diretorias para deixar um
legado para as próximas gerações”, completou o diretor.
O deputado federal Fernando
Giacobo destacou a parceria
entre o governo federal, a
Itaipu, e os governos estadual e municipal, que vem
viabilizando a realização de
diversas obras estruturantes
na região. “Graças a Itaipu,
Foz é provavelmente o município com maior número de
obras no Paraná”, afirmou o
parlamentar.

Prefeitura de Foz do Iguaçu vai investir mais de R$ 5 milhões
na compra de alimentos da agricultura familiar
Produtos irão compor a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino; chamada pública está
aberta e documentos podem ser entregues até o dia 19 de julho.
Assessoria

A Prefeitura de Foz do
Iguaçu, através da Secretaria
Municipal da Educação, vai
investir R$ 5,2 milhões na
compra de produtos alimentícios oriundos da Agricultura
Familiar destinados às escolas, centros de educação
infantil, centros de convivência
e instituições conveniadas. O
valor é 80% maior na comparação com o último contrato,
cujo investimento foi de R$
2,9 milhões.
A chamada pública nº
001/2022 foi divulgada na
semana passada no Diário
Oficial do Município e o
contrato terá vigência de um
ano (12 meses). Agricultores
familiares, empreendedores
rurais e suas organizações

têm até as 9h do dia 19 de
julho para entregar a documentação para habilitação e o
projeto de venda diretamente
na Secretaria da Educação, no
Complexo Bordin (Avenida JK,
nº 3.225 – sala 28).
De acordo com a nutricionista Aline Cristina Christmann, serão adquiridas 680
toneladas de alimentos para
compor a merenda escolar
dos alunos, sendo 30 toneladas de alimentos orgânicos.
Entre os itens estão folhosas,
legumes, frutas, panificados,
peixe e produtos minimamente processados, como
fubá, arroz, feijão e suco de
uva integral.
O aumento no valor do
contrato é reflexo da inflação
- que chegou a 12,67% nos

últimos doze meses, além da
maior variedade de produtos
adquiridos, especialmente
os orgânicos, que antes não
eram comprados, e também
a resolução 6/2020, que
regulamenta o processo de
pesquisa de preço das chamadas públicas. Com a nova
metodologia de cálculo, são
necessários incluir os custos
operacionais e analisar o valor
dos produtos diretamente com
os agricultores familiares. “Os
investimentos em alimentação
escolar aumentaram de forma
significativa. A previsão para
este ano é de R$ 22 milhões
com mão de obra, transporte
e a alimentação escolar”,
adiantou a nutricionista. O
governo federal repassa
anualmente R$ 3,2 milhões

para a alimentação escolar
no município
As refeições servidas aos
alunos da rede municipal são
elaboradas pelas nutricionistas da Secretaria da Educação
e atendem ao Programa
Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), que tem
como objetivos a formação
de hábitos saudáveis, o crescimento e o desenvolvimento
da criança e a segurança
alimentar e nutricional. A lei
federal 11.947/2009 também
garante que 30% dos recursos
recebidos do PNAE sejam
para aquisição de produtos
da agricultura familiar.
Merenda escolar
As escolas de atendimento parcial ofertam uma

refeição por dia aos alunos
e de período integral, são
três refeições. Nos Cmeis de
período parcial, são ofertadas duas refeições por dia e
para os de período integral,
são quatro. Os alunos que
frequentam a modalidade
Educação de Jovens e Adultos

(EJA) recebem no período
noturno o jantar. Os Centros
Escola Bairro também fornecem lanches aos alunos,
01 refeição por período. Em
2021, a prefeitura investiu
R$ 16,3 milhões com a
alimentação dos alunos.
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Assinada ordem de serviço para
início da construção da praça do
Jardim Paraguaçu/Jardim Mariana

Município adquire duas
escavadeiras hidráulicas e
reforça frota pesada

Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu assinou
na tarde de quarta-feira, 22, a
ordem de serviço para início
da construção da Praça do
Jardim Paraguaçu/Jardim
Mariana. Os trabalhos terão
início nesta quinta-feira, 23.
A assinatura aconteceu no
local onde será construída a
praça, na divisa dos jardins,
e contou com a presença de
autoridades do Executivo e
Legislativo Municipal, familiares do homenageado com
o nome da praça, moradores
dos dois bairros, representantes da empresa vencedora da
licitação e imprensa local.
A Praça José Augusto Lordani, como foi denominada por
meio de indicação do vereador
Raulique Farias, foi projetada
com toda a acessibilidade
necessária para bem atender
a comunidade, e terá academia ao ar livre, playground,
área de lazer com pergolado,
bancos, paisagismo, lixeiras e
um superposte centralizado,
com iluminação em led, que
vai iluminar toda a área.
‘O espaço é um pouco
limitado, mas com certeza
vai atender todo o anseio dos
moradores, pois foi projetada
uma área para atender bem
todas as idades, com acessibilidade para crianças, idosos,
deficientes, e também foi
bem planejada a colocação
de todos os itens previstos,
garantindo um belo e seguro
espaço para a comunidade’,
afirmou o secretário de Planejamento, Gunar Henrique
Guedes.
A obra finalizada terá
um investimento total de R$
131.760,15 (cento e trinta e
um mil setecentos e sessenta

reais e quinze centavos).
A parte estrutural e de
adequação do terreno, que
teve a autorização de início de
trabalhos assinada, tem custo
de R$ 81.311,15 (oitenta e um
mil trezentos e onze reais e
quinze centavos), sendo que,
deste montante, R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais)
foram destinados por meio
de emendas impositivas dos
vereadores Juliane Conti Dandolini e Silvio Marcos Murbak,
e o restante é recurso direto
do município.
Já os outros R$ 50.449,00
(cinquenta mil quatrocentos
e quarenta e nove reais) são
referentes à instalação dos
equipamentos da academia,
do playground e iluminação,
que acontecerá logo após
a conclusão dos primeiros
trabalhos.
A empresa vencedora da
licitação desta parte estrutural,
Valdir Almeida Soares EIRELI,
tem o prazo de 90 dias para
concluir os trabalhos, mas,
segundo o proprietário da
mesma, a expectativa é que a
obra seja entregue bem antes
desse prazo. ‘Se as condições
do tempo permitirem, pretendemos concluir nossa parte
em 25 dias’, explanou.
Representando a família
do homenageado com a praça,
o filho do Sr. José, Tarciano

O Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu recebeu no
início da tarde do último sábado, 25, a entrega de duas escavadeiras novas, que foram adquiridas com recursos próprios e
vão reforçar a frota pesada do município.
Cada maquinário, modelo 210G LC da John Deere, teve
custo de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil
reais), totalizando um investimento de R$ 1.950.000,00 (um
milhão novecentos e cinquenta mil reais).
Essas escavadeiras serão utilizadas principalmente nos trabalhos de pavimentação e recuperação de estradas, auxiliando
em obras de infraestrutura urbana e no interior. Também poderão
ser utilizadas na pedreira municipal, além dos atendimentos das
variadas demandas dos agricultores, como terraplanagem de
aviários e pocilgas, entre outros serviços.
‘Nossa equipe estava trabalhando desde o ano passado
para montar um edital de licitação que permitisse a aquisição
de maquinários de qualidade, de fabricação nacional e marca de
confiança. Essas duas máquinas são muito boas e, com certeza,
vão melhorar e muito o atendimento aos nossos munícipes!’,
relatou o prefeito Motta.
Assessoria de Imprensa

São Miguel adquire ônibus
0 km com recursos próprios

Augusto Lordani, relatou a
alegria de todos os familiares
em poder viver esse momento
de homenagem. ‘Uma praça
moderna e muito bonita que
vai homenagear o meu pai.
Gostaria de agradecer todos
os envolvidos nesse feito!’
agradeceu.
O vice-prefeito Claudio
Rodrigues, lembrou que obras
como essa valorizam a região,
além de ser um ganho para
os moradores. ‘Essa obra vai

ser um marco para a comunidade e também vai virar uma
referência para esses bairros’,
destacou.
Antônio Ferreira dos
Santos, 81 anos, morador do
Jardim Mariana há 13 anos,
destacou a alegria de ter um
ponto de lazer e esporte bem
pertinho de casa. ‘Vai ser uma
maravilha. Não vamos mais
precisar ir para o centro, pagar
academia para podermos
nos exercitar, poderemos
aproveitar o dia desde cedo!’,
comemorou.
‘Estamos trabalhando
para valorizar toda a nossa
comunidade. E essa praça
vai beneficiar os moradores
de todas as idades. Ficamos muito felizes com essa
autorização para o início dos
trabalhos. E digo mais, logo
teremos novidades para esses
moradores, com a construção
de um novo posto de Saúde e
reforma do CITEL’, anunciou
o prefeito Motta.

O Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu recebeu na
última semana a entrega de um ônibus 0 km que foi adquirido
com 100% de recursos próprios do município, por meio da
secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. O investimento
total foi de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais).
O veículo, ano 2022 e modelo 2023, tem câmbio automático,
iluminação interna em led, ar condicionado, capacidade para
42 pessoas sentadas, além de 01 motorista, banheiro e acessibilidade com dispositivo de poltrona móvel para cadeirantes.
O ônibus será utilizado para o transporte dos atletas de
todas as idades, desde crianças a idosos, das mais variadas
modalidades do município, e também atender as necessidades
das demais secretarias municipais.
O secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Sandro
Alexandre, comemorou a chegada do veículo e relatou que o
mesmo está à disposição do Governo Municipal, para atender
as demandas dos munícipes. ‘Esse ônibus foi adquirido para
garantir mais conforto e segurança para todos os nossos
atletas, inclusive os com necessidades especiais, como os da
equipe handebol de cadeira de rodas, e também para atender
as demandas das outras secretarias, ficando à disposição da
comunidade!’, destacou.
‘Um veículo moderno e seguro para transportar nossos
munícipes. Agora eles poderão ter orgulho de chegar aos locais
em um ônibus bonito e identificado com nossa cidade, afinal de
contas, foi adesivado com a bandeira do município!’, exaltou
no prefeito Motta.
Assessoria de Imprensa
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Assinatura da ordem de serviço oficializa
início da obra de pavimentação asfáltica
no Parque Industrial em São Miguel
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O município de São Miguel
do Iguaçu viveu um momento
histórico na tarde de segunda-feira, 20. O Governo
Municipal realizou a assinatura da ordem de serviço que
autorizou o início da primeira
etapa da pavimentação asfáltica no Parque Industrial, obra
aguardada há décadas pela
comunidade, principalmente
pelos industriais que atuam
no local.
A assinatura foi realizada
no próprio Parque Industrial
e contou com a presença
de autoridades do Executivo e Legislativo Municipal,
representantes da empresa
vencedora da licitação, de
empresários, e imprensa local.
Logo após a assinatura, a
empresa SAMP – Construtora
de Obras LTDA já iniciou a
obra, com a execução dos trabalhos de drenagem pluvial,
que também estão previstos
no projeto. Além disso, nesta
primeira etapa serão executados ainda os trabalhos de
recape e sinalização viária em
uma área total de 11.317,96
m², contemplando as Ruas
Vandelino Martinello, Antônio
Amboni, Ernesto Zanoni e
Reinaldo Minosso, localizadas
na região central do Parque.
O investimento será de
R$ 1.239.000,46 (um milhão
duzentos e trinta e nove mil
reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) do
Governo do Estado, por intermédio do então secretário de
Infraestrutura e Logística do
Paraná e deputado Federal
Sandro Alex e do deputado
estadual Hussein Bakri, e
R$ 639.000,46 (seiscentos
e trinta e nove mil reais e
quarenta e seis centavos) são
de contrapartida do município.
A empresa tem o prazo
de 60 dias para concluir a
execução dos trabalhos. De
acordo o sócio proprietário
Paulo Gorski, a responsável
vai intensificar o serviço para
tentar entregar a obra antes
do prazo. ‘É uma grande
satisfação poder fazer parte
deste momento histórico,
que atende, em especial, os
empresários instalados neste

importante distrito industrial,
consolidado no município, que
gera muitos empregos e renda
para a comunidade e impostos
para o município’, destacou.
O prefeito Boaventura
Motta, lembrou que essa obra
está sendo planejada desde o
ano passado, quando começaram as buscas por recursos
e montagem do projeto. ‘Gostaríamos de ter começado
antes, ela demorou um pouco,
mas é com muita alegria que
vemos obra tão aguardada
sair do papel’, relatou.
Para o vice-prefeito Claudio Rodrigues, esse é um
momento muito importante,
que marca o início do avanço
dessa área tão importante
para a economia do município. ‘Esse investimento que
o Governo Municipal está
fazendo com certeza vai refletir positivamente na geração
de emprego e renda para
nossa comunidade, pois não
deixa de ser um incentivo para
os empresários!’, exclamou.
‘Estamos muito gratos por
esse momento, ao que está
acontecendo hoje, iniciando
uma nova era com a pavimentação asfáltica. É de suma
importância não somente
para as empresas aqui do
Parque Industrial, mas para
toda a comunidade de São
Miguel’, relatou o presidente
da Associação Comercial e
Empresarial (Acismi), Jolmir
Raimundi, que representou
os empresários no ato da
assinatura.
De acordo com o secretário de Planejamento, Gunar
Henrique Guedes, a camada
do recape asfáltico varia
de espessura em alguns
pontos devido à característica de cada espaço, o que
vai garantir maior vida útil à
pavimentação. ‘Realizamos
levantamentos técnicos, entre
eles, a sondagem para verificar a caraterística do solo e
identificamos alguns pontos
em que foi necessário reforçar
a estrutura do pavimento’,
explicou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Valcir
Teixeira, destacou que essa
obra vai, além de atrair novas
empresas, valorizar as já instaladas no Parque Industrial.
Disse ainda que outras melho-

rias continuarão sendo realizadas na cidade e no interior,
sempre buscando fortalecer a
economia do município. ‘Além
de outros investimentos aqui
na cidade, como por exemplo,
a substituição das lâmpadas
atuais por lâmpadas de led,
continuamos trabalhando
também para fazer a abertura
do Parque Industrial do distrito
da São Jorge’, recordou.
PARQUE INDUSTRIAL
A segunda etapa de investimentos no Parque Industrial
também será com pavimentação asfáltica, desta vez na Rua
Amadeu Gava e transversais
que ligam à Rua Antônio
Amboni. A mesma também
será executada em convênio
com o Estado e já está em
fase de conclusão dos trâmites
burocráticos para ser encaminhada para a realização do
processo licitatório.
A terceira etapa envolve a
obra de drenagem, pavimentação e sinalização nas Ruas
Ernesto Zanoni e Projetada
‘C’, além da abertura de uma
nova rua paralela a Projetada
‘C’, ligando a Avenida Iguaçu.
Essa etapa já está sendo
encaminhada para licitação e
será executada com recursos

próprios.
Já a quarta e última etapa
será a execução de pavimentação asfáltica nas Ruas José
Bortolazzi, Luiz Bongiolo e
transversais que fazem a
ligação entre ambas e à Vandelino Martinello, concluindo
a parte de infraestrutura do
local, também com recursos
próprios.
‘As outras três etapas
estão avançando e temos
a expetativa de concluir as
quatro fases até o início do
próximo ano, incluindo a nova
iluminação em led, que já está

com o projeto concluído e
pronto para ser encaminhado
para a licitação’, destacou
Guedes.
O investimento total previsto para infraestrutura do

Parque Industrial é de aproximadamente 4 milhões de
reais.
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Horóscopo semanal
ÁRIES (21/3 a 20/4)
Muita energia de ação e iniciativa essa semana, ariano. Bom momento para os estudos e viagens curtas.
Sol eLua iluminam a casa da família podendo trazer
assuntos ligados à casa e parentes próximos.
TOURO (21/4 a 20/5)
Taurinos têm uma boa semana para assuntos materiais e valores. Vale investir no que já estava planejado. A lua nova na casa dos estudos e viagens
favorece iniciativas nessas áreas. Atenção com
a energia que você internaliza e não põe pra fora.
Praticar algum esporte ou exercícios podem auxiliar.
GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Ótima semana para os geminianos e geminianas,
com enfoque nas conversas e relacionamentos.
Você estará atraindo as atenções. Assuntos materiais também estão favorecidos, porém há risco de
excessos, esteja atento. Criatividade na profissão
está em alta, cuide apenas para não perder o foco.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Sol e Lua estão no signo do mês, Câncer, dando as
boas vindas aos aniversariantes e trazendo novas
possibilidades. É um novo ciclo que se inicia e a oportunidade de olhar mais para si e reajustar a rota. Muita
energia para iniciar projetos ligados à carreira. Bom
momento também para olhar pra dentro e solucionar
assuntos de cunho íntimo.
LEÃO (22/7 a 22/8)
Momento de auditoria na vida em preparação para o
novo ciclo que logo irá se iniciar, leonino. Ao mesmo
tempo é um bom momento para amizades e as conversas tendem a fluir. Esteja perto dos que te querem
bem. Estudos e viagens estão favorecidos.
VIRGEM (23/8 a 22/9)
Assuntos profissionais estão em alta essa semana,
virginianos. Vocês estarão mais eloquentes e com a
imagem beneficiada. Poderá contar com a ajuda de
amigos, esteja aberto a ouvir conselhos. Cuidado extra com desperdício deecursos, compras impulsivas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Boa semana para colocar energia em resolver os
problemas do cotidiano, escorpiano. Aproveite para
organizar e agendar tudo o que precisa para os próximos dias. Viagens e cursos estão favorecidos, bem
como as finanças conjuntas. Aproveite para tratar dos
assuntos que envolvem o parceiro ou parceira
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A vontade de fazer mudanças em sua vida deve ficar mais forte, daí você tende a deixar de lado o que
não faz mais sentido pra dar lugar a coisas maiores e
melhores. Pode pintar uma herança, dinheiro de seguro, pensão ou grana inesperada. Há boas chances
de conseguir a cura de um perrengue com o uso de
inovações médicas, técnicas avançadas ou medicina
alternativa.
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LIBRA (23/9 a 22/10)
Librianos têm uma boa semana para focar nos estudos ou planejar aquela viagem de férias esperada.
Assuntos de carreira estão iluminados, mas com marte na casa dos relacionamentos convém evitar tomada de decisões precipitadas ou no calor do momento
envolvendo sócios e pares.
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CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Capricornianos tem bons dias pela frente para cuidar da rotina e da saúde. Vale fazer aqueles exames
que tinham ficado para trás, marcar alguma consulta, resolver pendências. O relacionamentos estão
em pauta, quem está solteiro pode aproveitar para
conhecer novas pessoas e quem já tem um par vale
dar atenção aos momentos a dois.
AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Bom momento para olhar para si, aquariano. Se
dedicar aos seus hobbies ou até mesmo encontrar
algum novo, fazer o que te agrada e deixa feliz. A lua
nova ilumina a casa do dia-a-dia. Se há algo para
resolver essa é a semana ideal pois o trabalho tende
a fluir.
PEIXES (20/2 a 20/3)
Semana ótima para dar atenção à família e à casa,
piscianos. Boa também para ativar a criatividade, dar
atenção aos prazeres pessoais, hobbies, namoro.
Netuno que é o seu regente fica retrógrado essa semana então também é o início de um momento para
rever padrões e comportamentos que não cabem
mais sua vida e fazer ajustes
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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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Conheça as 07 candidatas a Miss Missal
O Baile do Município ocorre no dia 16 de julho no Centro
Paroquial
Após alguns anos sem a realização do tradicional baile do
município com a escola da Miss Missal, neste ano, a Administração
está organizando o evento. O concurso conta com 07 candidatas
que irão concorrer ao título no dia 16 de julho no Centro Paroquial.
O baile integra as festividades de 59 anos de Fundação de
Missal. Nos próximos dias a venda de mesas para o evento estará
liberada na Acimi (Associação Comercial e Empresarial de Missal),
parceira da organização.
As 07 candidatas já estão se preparando para a noite que
promete ser memorável.
CANDIDATAS MISS MISSAL 2022
- AMANDA FÁTIMA FRANCENER
- ANDRIELE EDUARDA WERNER
- FRANCIELI HOFFMANN
- JHENNIFER DA SILVA VOGADO
- LUANA CAROLINE JUNGES
- MICHELI DAIANE MAYER
- TAINÁ STODULSKI
Assessoria de Imprensa do Município de Missal
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Representantes do Oeste participam do
aniversário de Zeca Dirceu em Umuarama

Assessoria

O deputado federal Zeca
Dirceu (PT) reforçou o compromisso de lutar pela região
Oeste do Paraná durante a
comemoração do seu 44º
aniversário solidário, sábado
(25), no Parque de Exposições
Dario Pimenta Nobrega, em
Umuarama. O evento beneficente reuniu mais de 2 mil
pessoas e arrecadou duas
toneladas de alimentos, que
serão doadas a entidades da
região.
Em seu discurso, Zeca
agradeceu a presença do
público e disse que isso
aumenta sua responsabilidade e motivação para o
trabalho na Câmara dos Deputados. “A minha caminhada é
para que vocês possam ter
orgulho e provar, junto comigo,
que tem espaço na política pra
gente fazer coisa boa, realizar
aquilo que muda e melhora a
vida das pessoas”, defendeu.
Zeca tem participação em
240 municípios do Paraná.
Com atuação marcante em
cada um deles, ele lembrou
os impactos sofridos na pandemia e os índices negativos
causados pelo governo de
Jair Bolsonaro (PL), que
hoje somam 33,3 milhões de
pessoas passando fome e 11

milhões de desempregados.
Diante deste cenário, ele
reforçou o apoio ao ex-senador Roberto Requião (PT),
pré-candidato ao governo do
Paraná, e ao ex-presidente
Lula (PT), como resposta
aos desmontes sofridos nos
últimos anos.
“Apesar de todos os desmandos e retrocessos, o
Brasil continua sendo um
país muito rico, diferenciado,
que tem petróleo, recursos
naturais inigualáveis. O Brasil
é um país continental, tem
220 milhões de habitantes,
consumidores, trabalhadores
e trabalhadoras. É muito fácil
colocar a engrenagem da economia do Brasil para trabalhar
novamente, gerando emprego
e renda”, defendeu.
O assessor parlamentar

Roberto Piano agradeceu
aos amigos e simpatizantes
de Zeca Dirceu das cidades
do Oeste que viajaram para
Umuarama e destacou o
trabalho do deputado. “Quero
agradecer a todos nossos
companheiros do Oeste que
estiveram com a gente participando desse belo evento

beneficente, que é a comemoração dos 44 anos do
nosso deputado Zeca Dirceu.
E também aproveito para
parabenizar o deputado pelo
seu aniversário. Zeca é parceiro de todos os municípios
do Oeste do Paraná. Foram
repassados, na semana passada, quase R$ 1 milhão

para Atender a Saúde Básica
da região e outros recursos
estão encaminhados e serão
repassados em pouco tempo”
frisou o assessor.
Participaram da comemoração lideranças sindicais
e partidárias, prefeitos e
vereadores, representantes de movimentos sociais,
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representantes da agricultura,
saúde e educação, além de
pré-candidatos e pré-candidatas à Assembleia Legislativa.
O evento foi o 19º realizado por
apoiadores do deputado para
comemorar o seu aniversário.
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Paraná em Ação oferecerá serviços
gratuitos à população de Medianeira
Assessoria de Imprensa
Município de Medianeira

A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e a Prefeitura de Medianeira deram
o primeiro passo na última
quarta-feira (22), para a realização do programa Paraná
em Ação no município, que
está programado para acontecer de 24 a 26 de agosto.
O Paraná em Ação tem como
finalidade oferecer serviços
que promovam cidadania,
defesa de direitos e inclusão social da população.
Os representantes da Secre-

taria de Justiça, Família e
Trabalho (Sejuf) Wagner
Luis Alves e Paulo Henrique
Mota estiveram em Medianeira onde se reuniram com
o prefeito Antonio França e
os secretários de Desenvolvimento Econômico Marcia
Hanzen, Educação e Cultura
Clair Rugeri, Finanças Marta
Fracaro, Saúde Rosangela
Fiametti Zanchett, Agricultura Sebastião Antonio e
Assistência Social Adriano
Both, o assessor de imprensa
Caio Missio e o coordenador
da Agência do Trabalhador

Vicente Marcolino, discutiram
os detalhes necessários para
a realização desta ação.
O prefeito França destacou
que o objetivo é proporcionar acesso à cidadania,
saúde, inclusão social e
outros serviços. "A administração estará presente com
as diversas secretarias para
atender da melhor maneira
possível a comunidade”.
Durante o Paraná em Ação
são prestados serviços de
documentação, tarifa social de
água e luz, orientação jurídica,
direitos humanos, defesa

do consumidor, assistência
social, saúde, educação,

segurança, trânsito, habitação, inclusão digital, além de

cultura e lazer.

Campanha “Pra Ganhar Compre Lar” avança para a última etapa
com o sorteio de 40 poupanças no valor de R$ 5 mil cada
Assessoria - Lar Cooperativa

Após quase 200 dias de
promoção vigente e com a
participação de clientes em
todos os estados do Brasil,
se aproxima do fim a campanha de vendas “Pra Ganhar
Compre Lar”, estrelada pelos
artistas Michel Teló e Thaís
Fersoza. Lançada em janeiro
de 2022 pela Lar Cooperativa,
a campanha avança para a 6ª
e última etapa, na qual é possível participar com compras
realizadas até 08 de julho.
“Essa campanha é um
sucesso em nível nacional.
Conseguimos cadastros em
todos os estados brasileiros e
isso mostra que o consumidor
está atento as oportunidades
e reforça que a marca Lar é
admirada e tem uma força,
uma expressão muito forte na
rotina dos nossos clientes por
todo o Brasil”, avaliou o superintendente de Suprimentos e
Alimentos da Lar, Jair Meyer.
Muitos clientes espalha-

dos por todo o país já foram
premiados. Até o fim da
campanha, a promoção vai
encerrar com saldo de 100
poupanças sorteadas no valor
de R$ 5 mil cada, totalizando

meio milhão de reais em prêmios entregues aos clientes
da marca Lar.
“Nesta última etapa vamos
sortear 40 poupanças no valor
de R$ 5 mil cada. É importante

ressaltar que nesta fase não
tem limite de ganhadores por
estado e todos os clientes que
se cadastraram no decorrer
da campanha estarão concorrendo e quem ainda não está

participando tem tempo para
aproveitar a oportunidade”,
ressaltou Jair Meyer.
O sorteio é realizado de
maneira online pela Loteria
Federal. A divulgação da lista

com os últimos premiados
da campanha “Pra Ganhar
Comprar Ganhe Lar” será no
dia 13 de julho e fica disponível
para consulta pública no site
oficial da promoção.
COMO PARTICIPAR
Para participar basta comprar no mínimo três produtos
da marca Lar em qualquer
estabelecimento comercial
do Brasil. Após isso o cliente
cadastra o cupom ou nota
fiscal no site www.praganharcomprelar.com.br. A cada três
produtos Lar adquiridos, o consumidor recebe um número da
sorte, quanto mais produtos
Lar adquirir e cadastrar no
site, mais chances de ganhar.
Cliente Lar Supermercados que está cadastrado no
Clube Lar Mais participa automaticamente da promoção ao
comprar no mínimo três produtos da marca Lar e informar o
CPF no caixa. Dessa forma, o
número da sorte é gerado sem
a necessidade de cadastrar o
cupom no site da campanha.
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Município de Santa Helna obtém receita
de mais de R$1 milhão por folha de
pagamento dos servidores
Assessoria de Imprensa
Município de Santa Helena

AAdministração Municipal
de Santa Helena, através da
secretaria de Administração,
realizou um pregão eletrônico voltado às instituições
financeiras para prestação
de serviços bancários de
pagamento de vencimentos,
salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares
dos servidores da prefeitura.
O certame foi na modalidade maior lance e a empresa
Itaú – SA sagrou-se vencedora
ofertando R$1.150.000,00
pela administração das contas
salário do quadro funcional
pelo período de cinco anos.
“Em vez de cedermos
a folha de pagamento para
um banco público, o prefeito
Zado e vice Dinho Maraskin,

nos solicitaram a realização
de um processo licitatório
o qual rendeu importante
benefício financeiro aos cofres
públicos,” explica o presidente
da Comissão Permanente
de Licitações da prefeitura,
Vanderley Bilck Barbosa.
Para que isso fosse possível, diversas condicionantes previstas no Termo de
Referência tiveram que ser
atendidas em sua totalidade
pela empresa vencedora,
conforme explica a pregoeira
da secretaria de Administração Camila Selzler Nicodem:
“Dentre os principais requisitos que a instituição financeira
precisa cumprir é manter
um ponto de atendimento
presencial no Município de
Santa Helena e três postos
de autoatendimento. Para
a Administração Municipal,

garante mais celeridade no
pagamento da folha, visto
que é feito via processamento
de arquivo, ou seja, automatizando o processo. Ainda,
importante destacar, que o
servidor público pode escolher
com qual instituição financeira
quer trabalhar (portabilidade),
sendo obrigatória apenas a
manutenção da conta salário
na instituição financeira contratada pelo Município.”
O recurso arrecadado
poderá ser aplicado para
investimentos, projetos e
programas da Administração
Municipal uma vez que é incorporado à fonte de recursos
livres. Para se ter uma ideia,
o pregão anterior de folha de
pagamento foi concluído em
R$500.001,00.
Equipes da Central de Compras e departamento de Licitações e Contratos

Avança a construção da ciclovia que vai
do distrito de São Clemente à São Roque
no município de Santa Helena
Assessoria de Imprensa
Município de Santa Helena

Equipes da empresa
contratada pela Prefeitura
de Santa Helena iniciaram
as obras de construção da
ciclovia, no trecho que vai de
São Clemente à São Roque.
Apesar dos trabalhadores e
máquinas estarem as margens da via, o trânsito nos dois
sentidos não está interditado.
O fluxo segue normalmente,
mas a orientação é para que
motoristas e pedestres redo-

brem a atenção ao passar
pela local.
Nesta semana, os trabalhos estão concentrados
próximos ao posto da Polícia
Rodoviária Estadual, com a
marcação, terraplanagem e
colocação de pedra brita, para
posteriormente ser aplicada a
base de CBUQ.
Com um investimento de
R$ 8.265.484,98 e prazo de
nove meses (270 dias) para
ser entregue, a obra contemplará pavimentação asfáltica
da ciclovia, meio fio com sar-

jeta em concreto, calçadas em
paver e sinalização. A área de

intervenção é de 77.385,85 m².
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