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Coroa de Flores é depositada no Marco
Central do Município de Missal em
Homenagem aos Pioneiros
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

O município de Missal
tradicionalmente celebra o
aniversário de Fundação. A
data festiva é 25 de Julho.
Como forma de manter viva
a memória daquelas pessoas
que acreditaram nestas terras
e desbravaram o município
quando tudo ainda era mato,
são realizadas diversas homenagens.
A coroa de Flores no Marco
Central é uma forma simbólica
de homenagear aqueles pioneiros que já falecidos, mas
que deixaram o seu legado.
A História do Município
de Missal é escrita a cada dia
por seus moradores. Aqueles
que já partiram deixaram o
nome assinado em páginas
importantes dessa história e
continuam ligados por suas atitudes e experiências vividas.
São laços afetivos com
as comunidades onde trabalharam, com seus familiares
e amigos e fica na memória o
serviço prestado, em prol do

bem estar e desenvolvimento
de Missal. E como reconhecimento da importância dos
pioneiros que continuam
na memória e na cultura do
município, a coroa de flores
é depositada.
O Coral Municipal cantou
a canção considerada hino,
Missal Lied. Esta canção foi
composta pelo Padre Beno
Beuren, primeiro pároco de
Missal, que permaneceu de
1965 a 1972. Padre Beno foi
regente de corais e compositor
de cantos, entre estes Missal
Lied.
O Prefeito de Missal, Adilto
Luis Ferrari, em seu pronunciamento, disse estar muito
feliz pelo momento festivo,
mas fez questão de lembrar as
conquistas de todos que acreditaram em Missal. “Desde a
primeira pessoa que chegou,
até a última, tem um papel
importante, pois, ninguém faz
nada sozinho, juntos conseguimos chegar mais longe”,
destaca.
O evento contou ainda

com a participação do vice-prefeito Eugênio Schwendler
(Chenho), o Presidente da
Câmara, Elmo Franke Pauli,
vereadores, secretários municipais, Fanfarra Municipal,
Coral, pioneiros e familiares
e população em geral.
A Miss Missal Jhennifer
da Silva Vogado, a 2ª Miss
Amanda Francener e a 3ª Miss
Francieli Hoffmann, além da
Rainha da Deutsches Fest,
Walquíria Dahmer Everling,
a 1ª princesa Laura Maria
Schvan Lang e a 2ª princesa
Evelin Beatriz Boff.
O Casal Fritz e Frida
Marino Roque Tavares e

Seléstia Irma Tavares, o Vovô
Charmoso Inácio Konzen e
Mais Bela Idosa Ana Maria

Konzen, também prestigiaram
as homenagens. As lideranças religiosas, Pe Agostinho

Gatelli e Pastor Paulo de
Andrade.
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Município de Missal entrega certificados
para 59 pioneiros em Homenagem pelo
aniversário de Fundação
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

O município de Missal preparou uma série de atividades
para comemorar os 59 anos
de Fundação. E como forma
de homenagear os pioneiros,
as pessoas que iniciaram
o que Missal é hoje, foram
entregues 59 certificados
para os desbravadores desta
terra. Muitos não puderam se
fazer presentes na ocasião,
mas receberão os certificados
posteriormente.
Além disso, o Departamento de Imprensa e Divulgação de Missal, com a
colaboração do Diretor do

Museu, José Schneiders,
preparou um vídeo com relatos

de alguns pioneiros de como
foi a chegada a Missal, quais

as dificuldades enfrentadas,
como veem Missal hoje em

Iniciada execução dos serviços para o
alargamento da via em Vista Alegre
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

O Prefeito de Missal,
Adilto Luis Ferrari, juntamente
com a Engenheira Daniela
Kunz, esteve em Vista Alegre,
onde foi iniciada a execução
dos serviços de alargamento
da via. As obras irão beneficiar
toda a comunidade, mas principalmente o núcleo escolar
do local.
No entanto, inicialmente,
haverá alguns transtornos
para os usuários, principalmente após o dia 26 de

julho, data em que voltam as
atividades escolares após o
recesso. Segundo a Engenheira Daniela serão necessários alguns ajustes na
entrada da escola para que
os alunos possam acessar
ao estabelecimento.
A entrada dos alunos será
na lateral da escola, onde os
ônibus do Transporte Escolar
irão fazer o desembarque.
Para isso, será necessário
o ajuste de uma rampa de
acesso.

Missal recebe certificação de participação do
Programa SESC Saúde Mulher
Assessoria de Imprensa do
Município de Missal

Entre os dias 19 a 30 de
maio o município de Missal
participou das ações alusivas
ao programa SESC Saúde
Mulher, uma parceria entre a
entidade e os municípios da
região. A Secretaria de Saúde
disponibilizou transporte a
pacientes para exames realizados na carreta que estava
em Medianeira.
Na manhã da sexta-feira,
22 de julho, representantes do
SESC Medianeira estiveram
em Missal para a entrega
de um troféu oficializando
as informações acerca dos
exames realizados. O troféu é

uma forma de agradecimento
pela parceria e pelo incentivo
que o município concedeu às
pacientes no atendimento.
O Prefeito de Missal, Adilto
Luis Ferrari, juntamente com
a secretária Municipal de
Saúde, Silvia Maccari Petricoski, recebeu do Gerente
Executivo do SESC Medianeira, Fernando Turin e do
técnico de Recreação, Cleiton
Pavan o troféu que reconhece
os relevantes resultados
alcançados do projeto que
visa detecção precoce do
Câncer de mama e colo do
útero, bem como a prevenção
a Saúde.

relação a quando chegaram
e deixando ainda uma men-

sagem para as próximas
gerações.
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SUCESSO

Festa do Colono e Motorista reúne mais
de 4 mil pessoas em Itaipulândia

A prefeita Cleide Prates, falando em nome da organização, destacou que “só é possível realizarmos um
evento desta grandeza com a dedicação e o empenho de uma grande equipe, e foi isso que tivemos".

Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Após dois anos de pandemia, o Município de Itaipulândia realizou o tradicional
almoço em homenagem aos
colonos e motoristas. Ao todo,
cerca de 4 mil pessoas foram
servidas com costelão, carne
suína, frango, acompanha-

mentos e saladas.
O evento, realizado no
Centro de Eventos do Balneário Jacutinga no sábado, dia
23 de julho, contou com a presença de autoridades locais,
prefeitos e representantes de
vários municípios da região.
No período da tarde os portões
foram abertos para o público.

Na programação, antes
do almoço, houve sorteios
de brindes, cerimonial oficial
e apresentação dos resultados do programa Agroforte.
Após o almoço, o público foi
brindado com um sensacional
show com a dupla Gilberto &
Gilmar, que encantaram os
presentes relembrando grandes sucessos. Após o show, o
Grupo Tchê Kakareko animou
a todos com um matinê até às
19 horas.
A prefeita Cleide Prates,
falando em nome da organização, destacou que “só
é possível realizarmos um
evento desta grandeza com
a dedicação e o empenho
de uma grande equipe, e
foi isso que tivemos. Foram
muitos dias de trabalho,
desde a pré-organização até
este dia especial. Só temos
que parabenizar os colonos
e motoristas pelo seu dia e
desejar que Deus continue os
abençoando”.
O vice-prefeito Lindolfo
Martins Rui enalteceu a
importância dos colonos e dos

motoristas para o desenvolvimento do município. “Todos
sabemos da importância
de colonos e motoristas,
para a sociedade. Durante a
pandemia, foi o agronegócio
que sustentou a economia e
os motoristas, com todas as
suas dificuldades, permaneceram firmes, fizeram a sua

parte. Parabéns aos colonos
e motoristas do Brasil".
Para Abel David Serena,
secretário de Agricultura e
gestor à frente do evento, a
festa foi um grande sucesso.
Ele avalia: "Nossa comunidade merece esta comemoração, pois os colonos e motoristas são a força motriz que

movem e sustentam a economia do Brasil. Agradecemos
a equipe que se empenhou
nos trabalhos e parabéns aos
homenageados". Em nome
da Câmara de Vereadores, o
presidente Nenê Roth parabenizou a gestão pelo evento
e agradeceu a presença dos
convidados.
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Saúde Pública de
Itaipulândia é destaque
novamente no Previne Brasil
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

O atendimento à Atenção
Primária oferecido pela Secretaria de Saúde de Itaipulândia
conquistou o 1º lugar na
avaliação do Previne Brasil
entre todos os municípios da
9ª Regional. O Previne Brasil
é o modelo de financiamento
de Atenção Primária à Saúde,
desenvolvido pelo Ministério
da Saúde e Governo Federal.
Leila Prates, secretária
da pasta, avalia o evento
como positivo e elogia a
equipe de trabalho: “Continuamos como 1º lugar entre
os municípios da 9ª Regional
de Saúde do Estado e isto
é uma grande conquista, de
mérito dos nosso profissionais
que se dedicam tanto para
o bem-estar da população,
principalmente os que mais
precisam”.
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O Ministério da Saúde
recomenda a ampliação da
vacina Covid para crianças de
3 a 5 anos de idade
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

O QUE É ATENÇÃO
PRIMÁRIA?
O modelo de organização do Sistema Único de
Saúde (SUS) é dividido em
Atenção Primária, Secundária e Terciária. Itaipulândia
município se encaixa nas
duas primeiras, que no caso
é o atendimento realizado
pelas UBS, ESF e SAMU, e
do Hospital e Maternidade
Itaipulândia. Na atenção ter-

ciária se enquadram hospitais
e centros especializados. A
qualidade do atendimento
na Atenção Primária reflete
o quanto o Estado vai gastar
com a Especializada. Quanto
melhor se combate doenças
e promove saúde na base da
pirâmide, a Atenção Primária,
melhor ocorre a gestão dos
recursos nos níveis Secundário e Terciário.

Estrada rural é readequada

Seguindo determinação
do Ministério Da Saúde, Itaipulândia iniciou essa semana
a vacinação da 1° dose da
vacina covid para crianças de
3 a 5 anos de idade. Sendo
que após 28 dias é necessária
uma segunda dose da vacina.
A avaliação para ampliação do uso da vacina CoronaVac para imunização de
crianças a partir de 3 anos
de idade, além da avaliação
pela equipe técnica da Anvisa,
contou com a colaboração
de representantes das sociedades médicas, Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP),
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade
Brasileira de Imunologia (SBI),
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Sociedade
Brasileira de Pneumologia e
Tissiologia (SBPT) e Asso-

Nesta semana, a Secretaria de Agricultura está
desenvolvendo trabalhos de
adequação e readequações
de trechos de uma estrada
rural no trajeto que liga Linha
Guaraci ao Botafogo.

Conforme disse Abel
Serena, Secretário de Agricultura, “esses serviços estão
sendo necessários, pois
em vários trechos a grama
inexiste e com a ação das
águas das chuvas a estrada
acaba cedendo nas margens
afetando a qualidade da pavimentação poliédrica.”

O Secretário lembra que
os produtores são responsáveis pela manutenção e conservação da faixa de grama às
margens de sua propriedade.
A eliminação da grama tira
o direito do produtor em ter
os benefícios e subsídios
oferecidos pelo município,
de acordo com Lei municipal.

dições pós-covid-19; a eficácia
e efetividade demonstrada; a
segurança apresentada pela
vacina CoronaVac em crianças e adolescentes de 3 a 17
anos nos diversos países onde
vem sendo uti lizada;
Essa vacina será aplicada
na unidade de saúde central ao
lado do SAMU, e nas Unidades
de Saúde do interior somente
nas quartas-feiras.

Secretaria de Saúde realiza
capacitação sobre Vacina BCG
para técnicos e enfermeiros
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

ciação Brasileira de Saúde
Coletiva (ABRASCO), as quais
emitiram pareceres técnicos e
destacaram que os benefícios
da vacinação.
Considerando que a vacinação de crianças de 3 a 5
anos contra a covid-19 poderá
evitar infecções pelo SARS-CoV-2, hospitalizações,
SRAG e óbitos, além de complicações como a SIM-P e con-

A Secretaria de Saúde
de Itaipulândia realizou, na
sexta-feira (15), no plenário Ari
Gomes Prates, da Câmara de
Vereadores, uma capacitação
sobre a Vacina BCG. Participaram do treinamento enfermeiros e técnicos das Unidades
Básicas de Saúde, Hospital
e Maternidade Itaipulândia e
SAMU Bravo 31.
A capacitação foi realizada
e organizada em parceria
pelas coordenações da Atenção Primária e Vigilância em

Saúde, sendo ministrada pela
técnica de enfermagem e
vacinadora Rosecler Elisabete
Ramires. O principal objetivo foi capacitar um grande
número de profissionais para a
realização da técnica de forma
correta, segura e padronizada
pelo ministério da saúde.
Rosecler participou, no
mês de maio, em Curitiba,
de uma oficina promovida
pela Secretaria Estadual de
Saúde (SESA) com enfoque
na aplicação da Bacillus Calmette-Guérin (BCG), vacina
contra a tuberculose e, neste

momento, multiplicou seus
conhecimentos com os demais
profissionais.
“A vacina BCG é a primeira
que a criança recebe na
Unidade de Saúde, tem uma
técnica de aplicação distinta
das demais, a via de administração é intradérmica, deve
ser realizada o mais breve
possível e protege contra as
formas graves de Tuberculose,
uma vez que a doença não
afeta apenas os pulmões,
mas, também, ossos, rins e
meninges (membranas que
envolvem o cérebro)” – explica
Rosecler.
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OPORTUNIDADE

Prazo de inscrições para PSS de
professores do Estado é prorrogado até
11 de agosto
O prazo em vigência se encerraria às 16h da sexta-feira (22). Até na quinta (21), quase 80 mil pessoas já
haviam efetuado a inscrição.
AEN

O prazo das inscrições
para o PSS (Processo Seletivo
Simplificado) de professores
e pedagogos temporários da
rede estadual de ensino foi
prorrogado para às 16h do
dia 11 de agosto. O prazo em
vigência se encerraria às 16h
da sexta-feira (22).
A data da prova objetiva
está mantida para o dia
25 de setembro. Ela será
aplicada simultaneamente
nos municípios-sede dos 32
Núcleos Regionais de Educação (NREs). A consulta
dos locais de prova estará
disponível a partir de 19 de
setembro.
A taxa é de R$ 40 para o
candidato que optar por uma

inscrição e de R$ 60 para
duas. O pagamento pode ser
feito até às 20h do dia 12 de
agosto. As inscrições devem
ser feitas no site www.institutoconsulplan.org.br.
O processo seletivo é
realizado pelo Instituto Consulplan e a inscrição terá duas
categorias: Educação Básica
e Educação Profissional. O
candidato pode optar por
fazer uma ou duas inscrições,
podendo ser duas na mesma
categoria. Será possível se
inscrever em apenas um
Núcleo Regional de Educação
(NRE), com opção por até
dois municípios do núcleo (ou
área, no caso da Educação
Profissional). No NRE Curitiba, setorizado por bairros,

o candidato poderá realizar a
inscrição em até dois setores.
Para a convocação, em
caso de não haver mais
candidatos classificados nas
listas de um município e existir
vaga, o NRE poderá utilizar a
ordem de classificação geral
do núcleo independentemente
da localidade de inscrição. E,
caso não haja mais candidatos
classificados na lista do NRE,
o núcleo poderá utilizar a
ordem de classificação geral
do Estado.
Há vagas na Educação
Básica, para todas as disciplinas da BNCC (Base Nacional
Comum Curricular), e também
na Educação Profissional. Os
requisitos mínimos para cada
função e mais detalhes do

PSS, como os locais de oferta
das diferentes vagas, estão
disponíveis no edital, em www.
educacao.pr.gov.br/PSS.
A seleção dos profissionais é composta por prova

objetiva, prova de títulos e
prova prática, todas de caráter classificatório – também
valerá na pontuação total o
tempo de serviço. As vagas
são de até 40 horas semanais

para professor e de 20 horas
ou 40 horas semanais para
professor pedagogo.

Auxílio para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago em agosto
Agência Brasil

Cerca de dez dias após
a promulgação da emenda
constitucional que ampliou
benefícios sociais, o Ministério do Trabalho e Previdência
divulgou no dia 25 de julho o
calendário para o pagamento
dos auxílios a caminhoneiros
e taxistas afetados pela alta
do preço dos combustíveis.
Os benefícios serão pagos
de agosto a dezembro, com
a parcela de agosto sendo
paga em dobro em relação
às demais parcelas.
As parcelas de julho e de

agosto do Auxílio Caminhoneiro serão pagas juntas em
9 de agosto, somando R$ 2
mil. As demais parcelas, que
serão pagas até dezembro,
equivalerão a R$ 1 mil. Em
relação ao Auxílio Taxista, o
limite máximo de cada parcela
soma R$ 1 mil, podendo atingir
R$ 2 mil em agosto (pagos em
datas diferentes no mesmo
mês), mas os valores efetivos
dependerão do número de
taxistas cadastrados pelas
prefeituras. Caso haja mais
taxistas cadastrados que o
previsto, o valor para cada
um ficará menor.

O Auxílio Taxista começará a ser pago em 16
de agosto. As prefeituras
terão até domingo (31) para
informar a lista e o número
de beneficiários ao governo
federal. Quem tem direito?
Poderão receber o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de
Carga (BEm Caminhoneiro)
os transportadores de carga
autônomos cadastrados até
31 de maio no Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
(RNTR-C). O cadastro precisa
estar ativo, com exigência de

CPF e Carteira Nacional de
Habilitação válidos.
Cada transportador receberá o valor fixo, independentemente da quantidade de
veículos que possuir. Todos
os meses, o Ministério da
Infraestrutura repassará ao
Ministério do Trabalho e Previdência os dados atualizados
do RNTR-C.
Em relação ao Auxílio
Taxista, terão direito ao benefício os motoristas de táxi
registrados nas prefeituras,
titulares de concessões ou
alvarás expedido até 31 de
maio. Não será necessária

qualquer ação por parte dos
taxistas. Em caso de dúvidas,
o motorista deve entrar em
contato com a prefeitura para
verificar o cadastro municipal.
A prestação das informações
caberá inteiramente às prefeituras (ou ao governo do
Distrito Federal, no caso da
capital federal).
Auxílio Brasil
O pagamento da parcela
de agosto do Auxílio Brasil foi
antecipado. Tradicionalmente
realizado nos dez últimos dias
úteis de cada mês, o pagamento, que ocorreria entre

18 e 31 de agosto, passou
para o intervalo entre 9 e 22
de agosto.
As novas datas foram
publicadas no Diário Oficial
da União de hoje. Conforme
a emenda constitucional promulgada no último dia 14, as
parcelas mínimas terão o valor
de R$ 600 até o fim do ano.
As datas de pagamento de
setembro, outubro, novembro
e dezembro não mudaram. Os
benefícios continuarão a ser
pagos nos últimos dez dias
úteis de cada mês.

08 - São Miguel

Máquinas novas realizam
readequação para continuidade
da pavimentação poliédrica na
comunidade São Carlos
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São Miguel do Iguaçu
adquire carreta semirreboque
prancha para transporte de
máquinas pesadas
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu está
realizando a readequação da
estrada de acesso à comunidade São Carlos para dar
continuidade à obra de pavimentação poliédrica que foi
paralisada para o escoamento
da safra de milho.
Para a readequação
estão sendo utilizadas as
duas novas escavadeiras
hidráulicas novas que foram
adquiridas recentemente,
com recursos próprios do
município. ‘Como estava em
nosso planejamento, essas
máquinas já estão trazendo
agilidade e economia para o
município, pois não dependemos mais de empresas

terceirizadas para esse tipo de
serviço’, destacou o prefeito
Motta.
No início do ano o Governo
Municipal realizou a readequação de aproximadamente
2.200 metros lineares de
estrada, com 10 metros de
largura, para a primeira etapa
da pavimentação que iniciou
em abril e já está concluída.
A colocação do poliedro foi
paralisada para não atrapalhar
o escoamento da safra milho.
‘Trabalhamos para minimizar
ao máximo os transtornos para
a comunidade, pois nessa
época é grande o tráfego
de caminhões e colheitadeiras grandes, principalmente.
Agora, com o fim da colheita,
podemos retomar o serviço
e trabalhar para concluir o

quanto antes’, explicou o
secretário de Agricultura,
Marcelo Alexandre.
A pavimentação poliédrica
está sendo executada no
trecho que faz ligação com o
distrito de Aurora do Iguaçu,
com distância total de 3.345
metros lineares, com 6 metros
de largura, além do cordão nas
laterais de 30 cm e o plantio
de grama em uma faixa de 1
metro, em ambos os lados.
O investimento é de
R$759.224,52 (setecentos e
cinquenta e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e dois centavos),
por meio de um convênio com
secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
(Seab).

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu recebeu
nesta semana a entrega de
uma carreta semirreboque
prancha que foi adquirida
para realizar o transporte
das máquinas pesadas do
município.
O investimento é de R$
201.409,00 (duzentos e um
mil quatrocentos e nove reais),
com recursos próprios do
município. A carreta prancha,
ano e modelo 2022, 0 km, tem
19 metros de comprimento e
3 metros de largura.
O transporte das máquinas
pesadas, como escavadeiras
hidráulicas, rolo compactador,
entre outros, era realizado
por empresa terceirizada.
Com a aquisição da prancha,

o deslocamento será feito
diretamente pelo município.
‘Essa prancha vai trazer
mais agilidade e economia
para os cofres públicos, pois
não vamos mais depender
de empresas terceirizadas
para esse serviço!’, destacou
o prefeito Boaventura Motta.
Para realizar o transporte,
a carreta prancha vai ser
engatada no cavalo mecânico

que já pertence à frota pesada
do município. O veículo foi
doado pela Receita Federal
ao município no ano passado.
‘No início da gestão fizemos
um pedido de veículos para a
Receita e, entre as doações,
estava esse cavalo mecânico
que vai ser muito bem utilizado
para o transporte dos maquinários’, explicou Motta.
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Muita emoção e homenagens marcam a
reinauguração da UBS na comunidade
Santa Rita em São Miguel do Iguaçu

Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu realizou
no final da tarde de sexta-feira, 15, a reinauguração
da Unidade Básica de Saúde
(UBS) da comunidade Santa
Rita, nomeada UBS Maria
Peron Kestring. O ato contou
com presença de um grande
público e foi marcado por muita
emoção e homenagens!
Na unidade foi executada uma obra de ampliação
de 46,39 m² da área total,
passando de 32,76 m² para
79,15 m². A obra consistiu
em demolir a cobertura com
laje e criar novos ambientes
com esterilização, descontaminação, circulação, DML,
dois banheiros, consultório,
espera, copa e farmácia, com
estrutura de concreto, alvenarias e acabamentos, cobertura
com telha cerâmica e forro
PVC, instalações hidráulicas
e elétricas, aberturas e pintura
geral da edificação.
A obra, que teve um
investimento de R$95.480,04
(noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta reais e
quatro centavos) começou
ainda em 2020, após emendas
impositivas dos vereadores
Boaventura Manoel João
Motta e Silvio Marcos Murbak,
na legislatura passada, sendo
concluída pela atual gestão.
A secretária de Saúde,
Eloni Terezinha Conzatti de
Queiroz, relatou a importância
da UBS para a rede pública do
município, pois vai facilitar o
atendimento dos moradores,
não só da Santa Rita, como
também das comunidades
próximas. ‘Um momento
emocionante, que oficializa
a finalização da obra dessa
unidade que vai ser muito
importante para o sistema
de saúde, pois vai ajudar a
atender os moradores dessas
comunidades aqui da região,

que fica distante do perímetro
urbano da cidade’, destacou.
A emoção tomou conta
dos presentes. Entre as
homenagens, esteve a leitura
do histórico da homenageada
que está denominando a
UBS: Maria Peron Kestring.
Falecida há 49 anos, em 1973,
aos 37 anos de idade, ela fez
a diferença na comunidade
e região sendo parteira, com
a realização de aproximadamente 500 partos em um
período de 8 anos.
A denominação da unidade foi efetivada por meio
da Lei Nº 3.381/2020, de 11 de
setembro de 2020, de autoria
do então vereador Boaventura
Manoel João Motta. ‘Uma
justa homenagem, que teve
o apoio de toda comunidade,
para uma mulher que fez toda
a diferença!’, explicou o autor,
hoje prefeito do município.
Um dos filhos da homenageada, Nadir Kestring, destacou a emoção dos familiares e
falou do importante papel da
mãe para a saúde da comunidade. ‘Uma grande alegria
para nossa família receber
essa homenagem. Ela sempre
trabalhou para ajudar a todos,
sem se importar com quem.
E pelo que ela realizou nada
mais justo que a unidade de
saúde receber o seu nome!’,
relatou.
Outro grande momento de
emoção foi quando os filhos
da homenageada realizaram
a entrega de uma lembrança,
uma foto do casal Maria e
Cirineu, para os presentes que
haviam nascido pelas mãos da
parteira e também para alguns
pais que tiveram ajuda dela no
parto. ‘Resolvemos entregar
essa lembrança como forma
de lembrarmos sempre da
memória da nossa mãe e para
que esses nossos amigos, que
nasceram com ajuda dela,
possam dividir com nossa
família essa linda história’,
destacou uma das irmãs.

HOMENAGEADA
Segunda filha de Vicente e
Augusta Peron, Maria Kestring
nasceu em 1935, na cidade
de Orleans, Santa Catarina.
Aos cinco anos, em 1940, se
mudou para a cidade que hoje
é denominada Mirim Doce,
também Santa Catarina, onde
aos 18 anos se casou com seu
marido Cirineu Kestring.
O casal possuía uma
‘venda’, hoje conhecida como
mercearia e o marido também
ocupava-se com a compra e
venda de arroz para a família
urbano.
Em 1965, após ouvir do
cunhado e outros familiares
que residiam em São Miguel
do Iguaçu as maravilhas desta
terra e as qualidades do solo
desta região, resolveram
mudar-se para São Miguel,
onde adquiriram uma área
de 30 alqueires de terra na
comunidade Santa Rita, onde
tiverem mais 3 filhos. Em 1973,
aos 37 anos, veio a falecer,
grávida do décimo filho.
E nestes oito anos em que
viveu em nosso município ela
pôde fazer a diferença!
Quando aqui chegou,
grávida de 6 meses do sétimo
filho, deparou-se com uma
região sem estrutura na área
da saúde, visto que o município ainda era jovem. Ao acompanhar o parto de sua prima
Laudelina Kestring, vizinha da
comunidade, realizada por um
médico conhecido como Dr.
Pedro, parto difícil, o qual se
estendeu por muitas horas,
indagou o referido doutor o
porquê não aplicar uma injeção para induzir o nascimento
da criança e ouviu como resposta que ele não trazia esta
injeção e nem aplicava, pois
os pacientes eram pobres e
na maioria das vezes ficava
sem receber pelo custo das
mesmas.
Devido a esta situação, ela
resolveu se preparar melhor
para se tornar uma parteira

voluntária, pois além de sentir
que poderia ajudar muita
gente com esse trabalho,
tinha na família a tradição e
o dom de ser parteira, visto
que sua avó paterna Albina
Peron e sua irmã Otilia Peron
Socrepppa também desenvolviam essa função nas
comunidades onde residiam
em Santa Catarina. Muitas e
muitas vezes acompanhou a
sua irmã nos atendimentos e
percebeu que também tinha
a vocação para a atividade.
Adquiriu então os materiais necessários e começou
a atender. Visitava constantemente a sua prima Matilde
Peron Del Castanhel, que era
parteira na comunidade São
Jorge, para trocarem ideias e
experiências, nutrindo ainda
uma grande amizade.
A atividade era desenvolvida com muito amor e
carinho. Não se importando
com horário, caminho, meio de
transporte, nem as condições
de tempo.
Muitas e muitas vezes
levantou de madrugada no
inverno frio e chuvoso e
foi a pé, por carreadores e
picadas no meio do mato,
para atender mulheres em
trabalho de parto. Além disso,
ela costumava voltar para a
casa das pacientes dois ou
três dias depois para acompanhar o estado de saúde da
mãe e da criança. Tinha muita
disposição e contava sempre
com o apoio incondicional do
marido Cirineu Kresting.
Quando em 1967 o Minis-

tério Público começou a restringir a atividade de parteiras,
exigindo formação para exercer a atividade, Maria Kestring
não desanimou! Prontamente
decidiu se especializar indo
várias vezes até a cidade de
Matelândia fazer o curso.
De acordo com levantamento, calcula-se que mais de
500 crianças nasceram pelas
suas mãos durante os 8 anos
que desempenhou a atividade.
A dedicação era tanta, que de
todos os atendimentos que
fez, somente duas vezes as
crianças vieram a óbito, isso
devido a não ter conseguido
chegar a tempo para realizar
os procedimentos.
Vale salientar que Maria
Peron Kestring convivia com
sérios problemas de saúde, se
queixava de dores de cabeça
intensas, motivo esse que a
levou a óbito anos mais tarde.
Mas, mesmo assim, não deixava de atender a comunidade
com amor e dedicação.
Muitos relatos apontam
que ela fazia ou levava as
roupinhas que não serviam
mais para as crianças que
eram atendidas por ela. A

levava consigo, pois muitas
famílias não tinham recursos
para adquiri-las.
Devido ao aumento no
número de partos, ficou difícil
para ela custear todos os atendimentos, vindo a estipular
uma pequena taxa para realização dos serviços. Porém,
ela nunca negou atender os
que não tinham condições de
contribuir.
Foi relatado que, em algumas situações, ela recebia
como uma espécie de troca
pelo serviço a doação de
galinhas, porcos, feijão ou,
até mesmo, dias de serviço na
propriedade da família.
Ficou muito reconhecida
na região por essa atividade,
que exerceu até um mês antes
do seu falecimento, em 1973,
aos 37 anos.
Vale salientar ainda que
no dia do seu sepultamento
a comoção e a presença
do público muito acima do
normal, demonstraram a
dimensão do carinho e reconhecimento. Todos faziam
questão de expressar seu
carinho e sentimento pelo
trabalho realizado por ela.
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Exposição Memória Fragmentada conta a
trajetória de Medianeira nestes 62 anos
Assessoria de Comunicação
Município de Medianeira

Encerrando em grande
estilo as festividades de
aniversário de 62 anos de
Medianeira, foi aberta oficialmente na noite desta
segunda-feira (25) a Exposição História: Memória Fragmentada – presente e futuro
alicerçados no passado, nas
futuras instalações da Casa
da Memória e da Agência de
empregabilidade e Empreendedorismo, projetos lançados neste mesmo evento.
A exposição é uma pequena
mostra da história do município, contando a trajetória
desde a chegada dos pioneiros até os dias atuais, testemunhada por aqueles que aqui
colonizaram e contribuíram
para o crescimento e desenvolvimento de Medianeira.
“Medianeira está completando 62 anos, e temos muito
a comemorar, uma história
que começou lá atrás com
os pioneiros, que viram aqui
um futuro, e hoje colhemos os
frutos de todo esse trabalho,

e juntos vamos crescendo
e nos desenvolvendo cada
dia mais, e buscamos tornar
nosso município cada mais
próspero, sempre pensando
no desenvolvimento sustentável e inovador, mas
nunca esquecendo de onde
viemos, porque só assim
teremos certeza de onde
queremos chegar”, enfatizou
o prefeito Antonio França.
A Casa da Memória receberá
a nominação de Roberto Antônio Marin, em homenagem
ao trabalho do professor e
historiador, que escreveu
oito livros sobre a história de
Medianeira e seus colonizadores. A Casa da Memória
atualmente tem seu pequeno
acervo junto ao CPC Arandurá, mas precisa de um local
adequado para ampliar seu
acervo e receber visitação.
A exposição é apenas um
recorte desta história e é
uma parceria entre o Jornal
Mensageiro e a Revista
Mosaicos, com o apoio da Prefeitura de Medianeira e patrocínio da Frimesa, SWA e UDC.
A Agência de Emprega-

bilidade e Empreendedorismo buscará preencher
uma lacuna existente no
município, objetivando formar
profissionais capacitados e
aguçar a empregabilidade
e o empreendedorismo,
em um espaço adequado
para aperfeiçoar os talentos.
Ainda neste espaço haverá
um espaço coworking, 02 tele-salas para cursos, sala disponível para exposições, espaço
para reuniões e mini anfiteatro.
E o local não poderia ser
mais propício para a realização destes projetos que
o espaço da antiga prefeitura, que foi reformado para
que pudesse abrigar todos
estes espaços que reúne o
passado e o presente, com
olhos voltados para o futuro.
Os projetos da Casa da
Memória e da Agência de
Empregabilidade e Empreendedorismo são uma parceria
de três secretarias, sendo os
responsáveis a secretária de
Desenvolvimento Econômico
Márcia Hanzen, a secretária
de Educação e Cultura Clair
Rugeri e o secretário de Assis-

tência Social Adriano Both.
A noite ainda contou com
belíssimas apresentações
do Coral S.O.S. Vida e
Alunos do CPC Arandurá.
Estiveram prestigiando
o evento o presidente da
Câmara Marcos Berta, os
vereadores Lucy Andreola,
Aninha Santos Lima e Valdir de
Oliveira, a secretária de Administração e Planejamento
Solange de Lima, o secretário

de Agricultura Sebastião Antonio, a secretária de Finanças
Marta Fracaro, o secretário
de Obras Isaías Benjamim,
o secretário de Esportes
Scharleston Schmoller, Ivanete Marin esposa de Roberto
Antonio Marin (in memóriam)
homenageado da noite, a Miss
Medianeira Camile Vitória
Seitz, a 2ª Miss Meire Kelen
da Luz e a 3ª Miss Letícia
Beatriz Veiga, a Miss Melhor

Idade Dorotéia Kulkamp e a
3ª Miss Terezinha Andrioli,
empresários, munícipes, familiares de pioneiros e imprensa.
A exposição ficará aberta
ao público até o dia 05 de
agosto em horário especial,
de segunda a sexta-feira das
15h às 21h, após novo horário
a definido.

Geral - 11

Edição 94 - Julho de 2022

Lideranças de Cascavel visitam Unidade
Industrial de Aves da Lar Cooperativa
Assessoria de Imprensa
Lar Cooperativa

A Unidade Industrial de
Aves 2, em Cascavel (PR)
recebeu na última segunda-feira (25) a visita de
uma comitiva formada por
lideranças políticas, sindicais
e empresariais da cidade. O
grupo foi recepcionado pelo
diretor-presidente da Lar
Cooperativa, Irineo da Costa
Rodrigues, a gerente industrial
de avicultura da Lar, Lérida de
Vargas e o gerente da indústria
da Lar em Cascavel, Maurício
das Neves Júnior. Na pauta do
encontro, a evolução da Lar
na avicultura e a presença
da Cooperativa no município.
Desde que iniciou as
atividades em Cascavel, em
2018 com a aquisição de uma
indústria de aves desativada,
a Lar transformou a realidade
da comunidade e do município. Em valores financeiros,

a Lar investiu mais de R$
300 milhões na compra da
unidade e modernização dos
equipamentos e instalações
frigoríficas. Na geração de
empregos, mais de 4 mil novos
postos de trabalho gerados
oportunizando renda e mais
opções de trabalho para as
famílias da cidade e região.
A aquisição da indústria
em Cascavel contribuiu não
só com o desenvolvimento do
município, mas também com a

produção de carne de frango
da Lar que cresceu em número
de abate. Atualmente são abatidas 975 mil aves por dia nas
quatro unidades industriais de
frango da Lar, sendo 225 mil só
na planta de Cascavel. Em sua
fala Irineo também reforçou o
compromisso com o município
e a comunidade e afirmou que
a Cooperativa não deixará de
acreditar e investir na região.
A gerente industrial de
avicultura da Lar, Lérida de

Vargas, agradeceu a parceria com o poder público que
sempre esteve presente em
ações para os colaboradores,

citando como exemplo, o
“Comboio da Saúde” que leva
atendimento médico, em uma
unidade móvel, ao encontro

dos trabalhadores da Lar, além
de outros pontos da cidade.

Serranópolis mantém Participantes do projeto ‘Academia da
obras de conservação Saúde’ realizam encontro com a terceira
em estradas rurais
idade de Serranópolis do Iguaçu
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

Assessoria de Imprensa
Município de Serranópolis

O Governo Municipal
de Serranópolis do Iguaçu
mantém constantes as obras
de conservação das estradas
rurais assim como readequações necessárias. É o
caso desta estrada na Linha
Pedra Branca que está sendo
concluída.

Para o secretário municipal de agricultura essa
manutenção é necessária
"Mantemos esses trabalhos
para que os agricultores
possam ter boas condições
de trafegabilidade e também
para escoar as suas produções da melhor forma e sem
transtornos" contou Vilson
Wickert.

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu, por
meio das secretarias de Saúde
e de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, promoveu na quarta-feira, 20, um passeio com
os participantes do projeto
‘Academia da Saúde’ até o
Clube da Terceira Idade de
Serranópolis do Iguaçu, para
participar de um encontro com
os tradicionais ‘bailinhos’.
Mais de quarenta e cinco
idosos participaram do passeio
que teve por objetivo o fortalecimento de vínculos entre a
academia e o clube daquele
município. Esse foi o segundo
passeio do grupo no ano. O
primeiro foi até o Parque das
Aves, em Foz do Iguaçu.
O projeto tem o acompanhamento da fisioterapeuta
Laís Ferreira de Farias, que
orienta os exercícios dentro
das limitações de cada um.
Ela destaca que o trabalho incentiva o autocuidado.
“Esses passeios estão sendo
muito proveitosos porque
se percebe o bem estar dos
participantes onde alguns, por

exemplo, diminuíram até o uso
de medicamentos”.
A Sra. Cecília do Carmo
agradeceu e parabenizou o
Governo Municipal pela oferta
desse projeto que é fantástico.
“Melhorou minha saúde e está
uma beleza”.
Para Josealda Mendonça,
outra integrante da academia,
a sua saúde também melhorou depois de ter iniciado no
projeto, o que fez também
aumentar o número de seus
amigos. “É um grande prazer

estar fazendo esses passeios
juntos”.
O projeto ‘Academia da
Saúde’ está sendo realizado
semanalmente nas academias

ao ar livre instaladas no distrito
da São Jorge e ao lado do
Posto de Saúde Central e
atende aproximadamente 70
idosos do município.
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Assinada Ordem de Serviços pra reforma
e ampliação do Centro de Eventos
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Na tarde de terça-feira,
26, a Prefeita Cleide Prates e
o Vice-Prefeito Lindolfo Rui,
juntamente com o Secretário
de Obras Jorge Heindrickson,
acompanharam a assinatura
da Ordem de Serviços para as
obras de reformas e ampliação
do Centro de Eventos Benjamim Sabino Rigo.
A Prefeita Cleide Prates
destacou a importância dessa
obra. “O centro de Eventos
passará por uma ampla
transformação, com reformas gerias, adequações nos
ambientes internos e externos
e ampliação com edificação

de piscina para hidroginástica
para os idosos, uma vez que
estaremos transformando o
local na Nova Sede Social da
Terceira Idade.”
De acordo com planilhas e
descritivos, o Centro de Even-

tos contará com uma área de
1.231,90 m2 de reformas e
1.649,70 m2 de área nova
que será edificada, passando
a contar com mais de 2.880
m2 de área final.
O local contará com cozi-

nha adequada, churrasqueira
e fornos, banheiros e vestiários
masculino e feminino, setor
administrativo e depósito,
sala de jogos, salão com mais
de 1.200m2 e será edificada
piscina para hidroginástica.

A empresa responsável
pela execução das obras é a
LOWE CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA EPP e terá 120 (cento
e vinte) dias para a execução
dos serviços e o investimento
do município será de R$

3.011.427,10 (três milhões,
onze mil, quatrocentos e vinte
e sete reais e dez centavos).
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Horóscopo semanal
ÁRIES (21/3 a 20/4)
Semana que traz à tona assuntos familiares,
ariano. A comunicação com os grupos pode
estar um pouco tensa e as conversas mais difíceis. Aproveite a retrogradação de Júpiter no
seu signo para reconsiderar iniciativas já tomadas.
TOURO (21/4 a 20/5)
A casa e a família são os temas dessa lunação
para os taurinos. Cuide do seu lar, seu lugar de
proteção e conforto.
GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Alguns temas e assuntos relacionados aos
estudos poderão ser revistos por esses dias,
geminiano. Cuidado com o risco de brigas com
irmãos e familiares.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Momento de olhar para si, canceriano, e retomar
os cuidados que são importantes na sua vida.
Os dias estão propícios para refletir sobre o que
e quem te faz bem.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Librianos tem o foco dessa semana na carreira.
Cuidado com as discussões com grupos do qual
faz parte. É melhor pensar bem antes de iniciar
uma discussão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Os relacionamentos afetivos ficam em evidência durante essa semana para os capricornianos. Evite discussões mais profundas durante
os próximos dias.

LEÃO (22/7 a 22/8)
A semana é de grande contemplação interna,
leoninos. Com a chegada do seu ano novo
astrológico e uma lua nova iluminando a área
do inconsciente, muitos conceitos e opiniões
podem estar em revisão. Disponha desse momento para renovar as energias da nova jornada
pela zodíaco.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Use da sua perspicácia para inovar nas iniciativas futuras, escorpiano. Aproveite também para
cuidar das questões espirituais, independente
da sua religião.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Aquarianos, assuntos do trabalho e do quotidiano vão demandar sua atenção. Use o
período para fazer alterações necessárias na
alimentação, cuidados com a saúde e a rotina
como um todo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Semana propícia para pensar sobre qual é o seu
papel nos grupos e na sociedade, virginiano. A
atividade mental estará intensa. Encontre um
tempo para meditar ou estar em meio a natureza
para ajudar a colocar as ideias em ordem.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você tem todos os tipos de energia positiva vindo de seus relacionamentos agora. Se você estiver apertada com o dinheiro, você desfrutará de
um momento mais feliz. No trabalho, você pode
ganhar mais falando o que vem na sua cabeça.
Você provavelmente estará no seu momento
mais charmoso e ocupado agora.. Se possível,
relaxe em casa, sem tarefas ou preocupações.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Conflito entre querer se mostrar e se recolher
Criatividade e relações com os filhos estão em
foco, piscianos. Sua vida anda inspiradora?
Hora de viver melhor o lado lúdico da sua essência.
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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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