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POUPANÇA PREMIADA

Tem poupador em Sub Sede ganhando
na Campanha de Poupança do Sicredi

O sortudo é associado da Sicredi Vanguarda, que já tem18 contemplados com prêmios de R$ 5 mil.
Assessoria de Comunicação
e Marketing Sicredi
Vanguarda PR/SP/RJ

Poupar e ganhar! Desenvolvida com o objetivo de
despertar e incentivar nos
brasileiros o hábito de poupar,
a campanha Poupança Premiada Sicredi chega à sétima
edição reforçando a importância do planejamento financeiro
e da parceria para a realização
dos sonhos pessoais ou
familiares.
A Sicredi Vanguarda já tem
18 ganhadores contemplados
com R$ 5 mil cada um, através
dos sorteios semanais que
acontecem todos os sábados.
A campanha também tem um
prêmio especial de R$ 500 mil,
que será sorteado em outubro,
celebrando o Dia Internacional da Poupança – além do
grande sorteio final de R$ 1
milhão, em dezembro.
Para o presidente da
Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ,
a poupança é a modalidade de
investimento mais tradicional
e que traz benefícios aos

poupadores que acreditam
no Sicredi.
“Além de ter um baixo risco
para aplicação dos recursos, a
poupança é uma oportunidade
para as pessoas começarem
a guardar dinheiro. E, com a
Campanha de Poupança, o
Sicredi incentiva os associados e poupadores a desenvolverem um hábito para
construir uma vida financeira
mais próspera e organizada,
e ainda ter a oportunidade de
concorrer a prêmios e quem
sabe ganhar até um milhão de
reais”, enfatiza.
Em Sub Sede, distrito de
Santa Helena - PR, a sortuda
foi Elci Marlene Anderle,
poupadora há dois anos e
oito meses, ela ganhou R$ 5
mil. “Eu fui zeladora de uma
agência do Sicredi e sabia
do bom atendimento que a
cooperativa sempre teve,
com isso abri minha conta
poupança para investir um
valor. Sempre acompanhei
as campanhas e sabia que
estava concorrendo, torcendo

A conversa entre ganhadora e representantes do Sicredi
foi divertido e de muita alegria.

para que o meu momento
chegasse e ele chegou.
Fiquei muito feliz, não consigo
descrever o quanto foi bom,
uma sensação única. Agora,
vou deixar o valor aplicado e
ano que vem quero fazer uma
viagem. Eu só tenho a agradecer, pois o Sicredi é uma
família pra mim”, comemora.
Participar
A cada R$ 100 depositados na poupança Sicredi, um
número da sorte é gerado – se
as aplicações forem na moda-

lidade programada (quando
há o débito programado
mensal para conta poupança
do associado), as chances
de ganhar são em dobro.
Os sorteios acontecem pela
Loteria Federal
Prêmios
Ao todo, serão realizados
mais de 200 sorteios e distribuídos R$ 2,5 milhões em
prêmios em cinco sorteios
semanais de R$ 5 mil, um
sorteio especial em outubro,
mês da poupança, no valor de

Entrega simbólica do prêmio de R$ 5 mil para Elci Marlene Anderle.

R$ 500 mil e o sorteio final em
dezembro no valor de R$ 1
milhão. Saiba mais em www.

poupancapremiadasicredi.
com.br.

Comissão da Câmara Federal aprova texto que passa para
R$ 144 mil limite anual de faturamento para MEI
g1.globo.com

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados aprovou
nesta quarta-feira (31), em
votação simbólica, um projeto que aumenta o limite de
faturamento para empresários
poderem se cadastrar como
microempreendedores individuais (MEIs).

Pela regra atualmente em
vigor, o limite de faturamento
é de R$ 81 mil. O projeto
aprovado pela CCJ aumenta
o teto para R$ 144 mil.
Com a aprovação do texto
pela CCJ, a proposta segue
para votação no plenário da
Câmara.
Criada em 2008, o MEI
busca incentivar a formaliza-

ção de pequenos negócios e
de trabalhadores autônomos.
O reconhecimento de
microempreendedor individual abre caminho, por
exemplo, para o pagamento
de carga tributária reduzida
e para o recolhimento simplificado, por meio do Simples
Nacional.
A lei que criou o MEI limita

o empresário nesta categoria
a contratar somente um
empregado.
Texto do Senado
O Senado já havia aprovado a proposta, em agosto
do ano passado. No texto
original, do senador Jayme
Campos (DEM-MT), o limite
passaria para R$ 130 mil.

Como a CCJ da Câmara
mudou o texto, se o plenário
confirmar o valor de R$ 144
mil, o texto deverá retornar
ao Senado.
O texto da Câmara
mantém, no entanto, a elevação do limite de empregados
contratados para dois, desde
que eles recebam, cada um,
ao menos um salário mínimo

ou o piso salarial da categoria
profissional.
Pelo texto dos deputados, com a aprovação final
da Câmara e do Senado, e
a eventual sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL), o
novo teto passará a valer a
partir do início de 2023.
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Caramuru Futebol Clube promove nos
dia 17 e 18, o 1º Quadrangular Festivo
com Jogo das Estrelas em Itaipulândia
As atividades fazem parte da reinauguração do Centro de Eventos e do Campo de Futebol.
Da redação

O Caramuru Futebol
Clube de Itaipulândia promove
o 1º Quadrangular Festivo nos
dias 17 e 18 de setembro, as
atividades fazem parte da
reinauguração do Centro de
Eventos Vendelino Royer e
do Campo de Futebol.
No sábado (17), serão
realizadas duas partidas,
às 14h a equipe do Chico
Materiais e Pré-Moldados
enfrenta o Cruzeiro de São
João Missal e logo após às
16h o time da ACEREG joga
com o da AVEMI.
Na manhã do domingo
(18), acontece a disputa do
terceiro lugar às 8:30h, já a
final do quadrangular está
marcada para às 9:30h. Após
a finalização do quadrangular
vai ser realizado o JOGO DAS
ESTRELAS, uma grande

confraternização entre os
atuais atletas e os jogadores
do passado do Caramuru
Futebol Clube, juntamente
com convidados. A partir das
12h será servido almoço a
base de costelão e a tarde
matinê com a dupla Lenon e
Maldaner.
Fichas do almoço somente
antecipadas com os membros
da diretoria, sendo R$ 35,00
o adulto e R$ 12,00 para
crianças de 6 a 12 anos. O
evento é aberto para todos

que desejam prestigiar, para
mais informações entre em

contato pelo WhatsApp 45
99906-7700.

Itaipulândia Futsal é Campeão da Liga Metropolitana
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

Na noite da sexta-feira
09, o Itaipulândia Futsal
sagrou-se Campeão da Liga
Metropolitana de Futsal de
Toledo. O confronto final foi
contra a equipe de Toledo.
No primeiro jogo da final
o Itaipulândia havia vencido
e na partida decisiva jogava
pelo empate, mas superou a
equipe adversária vencendo
pelo placar de 7x5.

Na avaliação dos coordenadores, a conquista é resultado do trabalho desenvolvido
e do empenho e dedicação
dos atletas e dirigentes.
Com a conquista, o Itaipulândia Futsal ganhou, além de
troféu e medalhas, um prêmio
e dinheiro de R$ 7.000,00.
A artilharia da competição
foi de Eto, do Itaipulândia
Futsal, com 20 gols assinalados.
Na noite do jogo, para

apoiar a equipe na grande
final, o município de Itaipulândia disponibilizou um ônibus
que foi lotado de torcedores
até a cidade de Toledo.
Também acompanharam a
delegação, a Secretária de
Cultura e Esportes Monique
Domingues de Carvalho Antunes e o Diretor de Esportes
Rafael Ramos.
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Agentes Comunitárias de Saúde recebem
novos tablets no município de Missal
Assessoria de Imprensa
Município de Missal

Na tarde da terça-feira,
13 de setembro, 26 Agentes
Comunitárias de Saúde de
Missal receberam novos
tablets para o exercício da
função. Trata-se de um aparelho considerado um dos
melhores do mercado, um
Galaxy Tab A8.
Os novos aparelhos foram
entregues na sala de reuniões
da nova Unidade de Saúde
no Centro (USF Dr. Celso
Prado). O valor investido
foi de R$46.774,00, sendo
R$31.200,00 por meio da
resolução 1.070/2021 da
SESA (Secretaria de Estado

da Saúde) e R$15.574,00 de
contrapartida do município
de Missal.
O Prefeito de Missal,
Adilto Luis Ferrari, disse
estar muito satisfeito com o
trabalho desenvolvido, pois,
os profissionais recebem o
reconhecimento por parte da
população. “Nossa equipe tem
se dedicado ao máximo para
garantir uma estrutura digna
para que possam exercer a
função da melhor maneira
possível”, observa.
A Secretária de Saúde,
Silvia Maccari Petricoski,
acrescentou que outras
melhorias estão sendo planejadas. “Trabalhamos com

um planejamento que é feito
com base num orçamento,
mas tudo o que estiver ao
nosso alcance vamos buscar
fazer para dar as condições,
sempre ouvindo as demandas
dos servidores”, esclarece.
O Diretor de Saúde e

Atenção Básica, Custódio
Luiz Reis Lima, a diretora de
vigilância em Saúde, Janieli
Rodrigues de Oliveira, a
coordenadora das Unidades
de Saúde, Greice Goerck e
o responsável pelo setor de
informática da Secretaria de

Saúde, Jeferson Merencio,
participaram da entrega dos
26 tablets.
Os representantes do
Conselho Municipal de Saúde,
Moacir De Biasio e João
Staudt acompanharam a
entrega. Moacir se pronunciou

e parabenizou as ACS’s pelo
trabalho que desempenham
em Missal, fazendo referência
a importância do elo entre
população e poder público,
visando sempre o trabalho
preventivo, o que acaba permitindo economia dos recursos.

Ordem de Serviço para ampliação do Ruas de Dom Armando, Bairro
Centro de Convivência dos Idosos do Renascer e Loteamento Esperança
receberão pavimentação asfáltica
Portão Ocoí é entregue em Missal

Assessoria de Imprensa
Município de Missal

AAdministração Municipal
de Missal fez a entrega da
Ordem de Serviço para a obra
de ampliação e reforma do
prédio que abriga a subprefeitura do Portão Ocoí e o Centro

de Convivência dos Idosos no
Distrito. A empresa vencedora
da licitação é Amaro Machado
de Bittencourt & Cia Ltda.
A obra compreende
425,17M² e o investimento é
de R$250.605,00. O Prefeito
Ferrari, juntamente com a

Diretora de Planejamento e
Projetos, Elis Regina Vieira,
fizeram a entrega e tiraram
dúvidas sobre o serviço. O
prazo de Execução é de 120
dias e tem previsão de término
para janeiro de 2023.

Assessoria de Imprensa
Município de Missal

Na tarde da segunda-feira,
12 de setembro, ocorreu a
entrega da ordem de Serviço
para a Empresa Pozzebon
Engenharia Eirelli para a

pavimentação asfáltica sobre
pedras irregulares em ruas
do Distrito de Dom Armando,
Bairro Renascer e no Loteamento Esperança.
São 14.930,03 M² e o investimento de R$1.590.022,64
fruto de uma Operação de

Crédito junto ao Governo
do Estado do Paraná. O
prazo de execução é de 180
dias. O Prefeito Ferrari, vice
Chenho, Secretário de Obras
Mário Schassott e a Engenheira Daniela Kunz fizeram
a entrega.
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Feira Municipal do Livro de Seranópolis
volta a ser realizada após 3 anos

O evento intitulado XX Feira Municipal do Livro e Ato Cívico da Independência foi realizado no Centro de
Cultura Loreci Teresinha Sehn Morás.

Assessoria de Imprensa
Município de Serranópolis

Após três anos sem ser
realizada devido à pandemia
da Covid-19, a Feira Municipal do Livro foi realizada em

Serranópolis do Iguaçu e foi
um sucesso.
O evento intitulado XX
Feira Municipal do Livro e
Ato Cívico da Independência foi realizado no Centro
de Cultura Loreci Teresinha

Sehn Morás e se encerrou na
terça-feira(06) com o sorteio
de brindes.
O sorteio é exclusivo para
quem efetuou a compra de
livros na feira, e tinha como
principal prêmio uma bicicleta.

O sorteio contou com a
presença de alunos da rede
municipal de ensino e de autoridades, sendo que o prefeito
municipal Ivo Roberti esteve
comemorando junto com os
alunos, "é muito gratificante

ver essa criançada com os
livros nas mãos, temos que
investir em educação incentivando a leitura, a escrita e
a interpretação. O evento foi
um sucesso, quero agradecer
a todos os envolvidos na orga-

nização e as crianças pela
brilhante apresentação na
abertura de ontem" finalizou
o prefeito Ivo em entrevista
concedida após o sorteio.

Campanha Setembro Amarelo inicia com diversas ações no município
Assessoria de Imprensa
Município de Serranópolis

No dia 01 de setembro,
iniciou em todo o brasil a
campanha Setembro Amarelo.
Setembro Amarelo é uma
campanha dedicada à prevenção do suicídio. Trata-se
de uma campanha, que teve
início no Brasil em 2015, e que
visa conscientizar as pessoas
sobre o suicídio, bem como

evitar o seu acontecimento.
Em Serranópolis do Iguaçu
a campanha já começou,
onde as servidoras públicas
vestiram-se de preto com
um laço amarelo (símbolo
da campanha), além disso
os postos de saúde também
foram decorados nas cores da
campanha.
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Governo Municipal inaugura reforma da
quadra de esportes em Santa Cruz
O investimento foi de R$81.330,62 com recursos do município.

Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu realizou
na manhã da sexta-feira, 09,
a inauguração das obras de
reforma da quadra de esportes
da comunidade Santa Cruz
do Ocoí.
O evento contou com a
participação de membros dos
Poderes Executivo e Legislativo, da comunidade, da Cresol
e atletas do vôlei gigante de
São Miguel e Itaipulândia,

que realizaram um amistoso
comemorativo.
A reforma foi executada
em uma área de 828,8 m², com
levantamento da alvenaria
para o fechamento das laterais, frente e fundo da quadra,
pintura do piso, instalação do
portão e porta de acesso, além
da rede nas extremidades,
para evitar a entrada de aves
e outros animais.
O investimento foi de
R$81.330,62 (oitenta e um mil
trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), com

recursos do município. Deste
total, R$ 53.293,00 (cinquenta
e três mil duzentos e noventa
e três reais) foram destinados
via emenda impositiva do
vereador Raulique Farias, e
o restante, R$28.037,62 (vinte
e oito mil e trinta e sete reais
e sessenta e dois centavos),
recursos autorizados pela
gestão municipal para poder
concluir todos os serviços
previstos.
O prefeito Boaventura
Motta, agradeceu a parceria
com o legislativo, que propor-

cionou a execução da obra,
que segundo ele, ficou muito
bonita e que vai auxiliar em
uma melhor qualidade de vida
para todos os usuários. ‘Um
espaço que ficou muito bonito.
Que toda a comunidade possa
aproveitar bem essa quadra
e ser feliz praticando sua
atividade esportiva’, exaltou.
Representante dos atletas
do vôlei gigante, o morador da
comunidade, Otmar Rohden,
agradeceu o investimento
realizado e disse que o espaço
será bem cuidado e aprovei-

tado pelos moradores. ‘Só
temos que agradecer, a obra
ficou muito linda. Agora é só
cuidar e aproveitar esse belo
espaço’, relatou.
Autor da emenda impositiva, Raulique Farias destacou
o comprometimento do Poder
Público com a comunidade e
a parceira do Executivo com
o Legislativo, visando melhorias para todos os munícipes.
‘Muito feliz com essa obra e
agradecido à gestão e a comunidade pela oportunidade de
ser o autor da emenda para

essa linda obra’, agradeceu.
O secretário de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo,
Sandro Alexandre, anunciou
durante a inauguração outros
investimentos. ‘Estamos realizando o processo licitatório
e, em breve, estaremos
entregando também as novas
traves e redes de futsal e vôlei’,
relatou.

Equipe do CAPS apresenta nova sede para representantes
do Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

A equipe do Centro de
Apoio Psicossocial – CAPS
de São Miguel do Iguaçu, vinculado à secretaria de Saúde,
apresentou na tarde da última
sexta-feira, 09, a nova sede de
atendimentos para a equipe do
Governo Municipal.
A nova sede está localizada na Rua Torres, nº 410,
ao lado do Mercado Da Soler,
e passou por melhorias nas
últimas semanas, para então
ser entregue oficialmente
pelo Governo Municipal para
a equipe de trabalho.
De acordo com o coordenador do CAPS, João
Carlos Felisberto, essa nova
sede está possibilitando a
ampliação nos atendimentos relacionados à saúde
mental. Segundo ele, agora
está sendo possível realizar

atendimentos individualizados
com tranquilidade, pois os profissionais contam com salas
próprias para atendimento,
além de oficinas coletivas,
como por exemplo, aulas de
violão, artesanato, hortaterapia, entre outras. ‘Somos
gratos à administração por nos
proporcionar essas boas condições para cuidar da saúde
mental da nossa comunidade’,
agradeceu.
Felisberto também lembrou que desde o início da
gestão, o Governo Municipal
tem prestado todo o apoio
para a equipe do CAPS poder
desenvolver suas atividades. ‘Uma grande conquista,
pro exemplo, foi o contrato
com a Associação Recanto
Parque Iguaçu, de Medianeira, visando o tratamento
especializado de dependentes
químicos/alcoolistas com
internamentos e outra é essa

nova sede, que está equipada
com móveis e equipamentos
que facilitam nosso trabalho’,
destacou.
O prefeito Boaventura
Motta, reforçou o apoio total
da administração ao falar
sobre o importante trabalho
que é realizado pelo CAPS
na recuperação dos seus
pacientes. ‘Estamos à disposição para prestar apoio no
que for preciso. Sabemos da
importância do trabalho dessa
equipe, que inclusive, ajuda a
salvar muitas vidas’, exaltou.
O CAPS é um local que
presta serviços de saúde de
caráter aberto e comunitário
voltados aos atendimentos
de pessoas com sofrimento
psíquico ou transtorno mental,
incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso
de álcool, crack e outras
substâncias, que se encontra
em situações de crise ou em

processos de reabilitação
psicossocial.
No estabelecimento atuam
equipes multiprofissionais,
que empregam diferentes

intervenções e estratégias de
acolhimento, como psicoterapia, seguimento clínicas em
psiquiatria, terapia ocupacional, reabilitação neuropsico-

lógica, oficinas terapêuticas,
medicação assistida, atendimentos familiares e domiciliares, entre outros.
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Município de São Miguel recebe a
entrega da Licença Sanitária do Hospital
e Maternidade São Miguel Arcanjo

A entrega aconteceu no gabinete do prefeito Boaventura Motta, e contou com a presença de autoridades
do Executivo e Legislativo Municipal, representantes da 9ª Regional de Saúde.
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu, por
meio da secretaria de Saúde,
recebeu da 9ª Regional de
Saúde de Foz do Iguaçu na
manhã da terça-feira, 06,
a entrega da Licença Sanitária do Hospital e Maternidade Municipal São Miguel
Arcanjo, que atesta que a
unidade atende os requisitos
indispensáveis para o bom
funcionamento e atendimento
conforme as normas sanitárias
de higiene.
A entrega aconteceu no
gabinete do prefeito Boaventura Motta, e contou com
a presença de autoridades
do Executivo e Legislativo
Municipal, representantes
da 9ª Regional de Saúde, da
equipe da secretaria municipal
de Saúde e imprensa local.
De acordo com secretária
municipal de Saúde, Eloni
Terezinha Conzatti de Quei-

roz, a equipe da secretaria
esteve trabalhando em cima
da documentação e ajustes
da unidade desde o último
mês de fevereiro e a entrega
da Licença Sanitária é uma
grande vitória, que vai dar
tranquilidade para o desenvolvimento dos trabalhos. ‘Realmente essa é uma grande
conquista, mérito de toda a
equipe. Agradecemos a todos
os envolvidos pela dedicação.
Agora, com esse documento,
vamos conseguir melhorar
ainda mais o atendimento em
nosso Hospital e Maternidade
Municipal’, destacou.
O diretor clínico do Hospital e Maternidade Municipal
São Miguel Arcanjo, Dr. Pedro
Araújo de Matias, lembrou que
‘por falta desse documento
estivemos limitados a realizar
alguns serviços, mas agora,
poderemos aumentar ainda
mais a gama de serviços
oferecidos, garantindo mais
saúde para a comunidade

são-miguelense’, pontuou.
Segundo o chefe de seção
de Vigilância Sanitária da
9ª Regional de Foz, Juliano
Pedroso, foram vistoriados
mais de 560 itens, que atenderam as exigências. ‘Essa
licença só é emitida após a
aprovação de todos esses
itens e São Miguel do Iguaçu
está de parabéns pela dedicação e grande trabalho para
conseguir essa conquista’,

destacou.
Por meio da Licença
Sanitária, a Vigilância atesta
que o estabelecimento está
funcionando de acordo com
as normas de higiene e saúde,
onde se faz exigência de
vários documentos e protocolos que são colocados em prática. Deve contemplar todos
os procedimentos e todas as
áreas do empreendimento,
incluindo aspectos de higiene

e saúde dos manipuladores,
assim como a capacitação
dos mesmos, manutenção
dos equipamentos, controle
de vetores e pragas urbanas,
procedência e destino dos
resíduos do processo e o controle e garantia da produção.
Dentre esses documentos
padrões é indispensável para
emitir o alvará sanitário para
o estabelecimento a presença
do ‘Manual de Boas Práticas’

e POP’s (Procedimentos
Operacionais Padronizados).
Diante disso é importante que
se manha os POP’s sempre
atualizados, passando por
revisões periódicas a fim de
detectar possíveis falhas
no próprio procedimento ou
em equipamentos, além de
melhorar o desempenho da
realização da atividade.

Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu entrega 60 matrículas
do REURB para famílias da Cacic, Santa Rosa e Jardim Social
Assessoria de Imprensa
Município de São Miguel

O Governo Municipal de
São Miguel do Iguaçu realizou
nesta semana a entrega das
escrituras para 60 famílias da
comunidade Cacic, distrito
de Santa Rosa do Ocoí e do
Jardim Social. Foi o fim de uma
espera que levou muitos anos.
Essa regularização, com
repasse das escrituras, é
resultado da aplicação da Lei
Federal 13.465/17 de Regularização Fundiária Urbana
(REURB).
Esses moradores conviviam com a incerteza e
o medo, tendo em vista
que poderiam a qualquer
momento serem despejados
por estarem nesse local sem
a documentação de posse das
áreas. Foram momentos de
alegria e realização de sonhos.
Com essas entregas, a
atual gestão municipal chega
a 210 processos de regulariza-

ção concluídos desde o início
do ano de 2021.
Para o coordenador regional da Associação para o
Desenvolvimento Habitacional de Santa Catarina
(Adehasc) – empresa que
presta serviços de topografia
nos projetos de regularização
fundiária em convênio com
a prefeitura – João Panatta,
esses moradores agora tem

a matrícula de sua terra
registrada no nome. “Ate então
tinham somente um contrato
de compra e venda e agora
são donos de fato de sua
propriedade”.
A moradora Nair S. Henrique, da Cacic, contou que
esse momento representa
muito porque agora está
morando no que é dela. “Agradeço o empenho de todos,

principalmente do governo
municipal, na realização desse
sonho”.
Para o morador do Jardim
Social há 26 anos, Damião
Gonçalves Nunes, esse dia é
histórico para a comunidade.
“Ter a escritura em mãos é um
documento que identifica que
sou legalmente o proprietário e
agradecemos o governo municipal e a todos pelo apoio”.

A moradora, Maria
Machado, também do Jardim
Social, era só alegria por esse
momento. “Foi uma luta de
todos e meu coração bate forte
porque o desejo de conquistar
esse título era muito grande.
Agradeço ao prefeito e sua
administração por fazer tornar
esse momento realidade
porque não acreditávamos”.
O morador Antônio Braun,
de Santa Rosa, também
agradeceu ao poder público
pelo empenho e dedicação.

“Estamos muito felizes com
esse documento e o apoio foi
fundamental porque muitos
desses moradores não sabem
ler e nem escrever”.
O secretário de Assuntos
Comunitários, Segurança e
Trânsito, Alexandro Alcará,
contou que com essa documentação os moradores
podem realizar investimentos
no local, inclusive com financiamentos. “São donos do seu
espaço”.

08 - Itaipulândia
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BOM EXEMPLO

Cerimônia de entrega de uniformes aos
Guarda-Vidas Mirim em Itaipulândia
encanta pais, professores e alunos
O programa iniciou em outubro de 2018 e objetiva formar cidadãos de 8 a 16 anos com noções de
cidadania, primeiros socorros, prevenção a acidentes e incêndios, prevenção ao uso de drogas.

Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

A Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação realizou, na
quinta-feira (01), a entrega de
uniformes para a turma 2022
do Projeto Curumim de formação de Guarda-Vidas Mirim de
Itaipulândia. O ato foi realizado
em frente ao Paço Municipal
Tancredo Neves.
Quem abriu o evento foi
a Fanfarra Municipal, coordenado pelo professor Jair
Müller, ao som de Marcha
Imperial (Star Wars) e outras
canções. Em seguida, os

novos guarda-vidas foram
apresentados ao público. Ao
todo, 120 crianças participam
do projeto, alunos da Rede
Municipal de Ensino. São
estudantes das escolas municipais Carlos Gomes (Sede),
Rondônia (São José do Itavó),
Dona Leopoldina (Caramuru),
João Lorini (Santa Inês) e
Colégio Estadual Tiradentes
(São José do Itavó).
Além de familiares e padrinhos dos alunos, estiveram
no evento autoridades dos
poderes Executivo, Legislativo
e eclesiástico. O programa,
aplicado pela empresa Curumim Projeto Sociais, iniciou

em outubro de 2018 e objetiva
formar cidadãos de 8 a 16 anos
com noções de cidadania,
primeiros socorros, combate
e prevenção a acidentes e
incêndios, prevenção ao uso
de drogas, etc. À frente do
trabalho estão o Sargento
Jair Chagas Libeiro, diretor e
instrutor do projeto, e Dania
Frantz, coordenadora.
“Como professora, me
orgulha muito ver que nossas
crianças estão sendo educadas pelo exemplo. O projeto
Guarda-Vidas Mirim forma
cidadãos. A família, em casa,
sente os resultados no comportamento e, na escola, o

rendimento e o aprendizado
melhoram substancialmente,
além de evitar que os peque-

nos tenham contato com
o mundo das drogas, eles
também aprendem a salvar

vidas” – comenta a prefeita
Cleide Prates.
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SUCESSO

XXII Festita e XVI Fercai fortalecem a
cultura itaipulandiense:
Conheça os vencedores de cada categoria
Ao todo, mais de 1.000 pessoas acompanharam a competição presencialmente.
Assessoria de Imprensa
Município de Itaipulândia

O Departamento de Cultura, através da Secretaria de
Cultura e Esportes promoveu,
nos dias 8, 9 e 10, o XXII
Festita (Festival da Canção
de Itaipulândia) e XVI Fercai
(Festival Regional da Canção
de Itaipulândia). O evento foi
realizado no Centro de Artes
Professor Vendelino Royer e
transmitido ao vivo no Facebook Oficial.

Ao todo, mais de 1.000
pessoas acompanharam a
competição presencialmente,
e o impacto nas redes sociais
alcançou 36 mil pessoas
somando as três noites. Na
grande final, realizada no
sábado (10), Itaipulândia
conheceu os vencedores das
categorias Infantil, Infantojuvenil e Gospel do Festita e
Popular e Sertanejo do Festita
e do Fercai. Acompanhe como
ficou a colocação:

CLASSIFICAÇÃO
INFANTIL FESTITA
1° Lugar: João Pedro da
Motta
2° Lugar: Mariana Eggers
3° Lugar: Helena Schafer
4° Lugar: Natan Lautert
CLASSIFICAÇÃO
INFANTOJUVENIL FESTITA
1° Lugar: Poliana Bonfante
2° Lugar: Davi Serena
3° Lugar: Lara B. V. Kollemberg
4° Lugar: Isadora de
Andrade
5° Lugar: Mylena Lautert
CLASSIFICAÇÃO
GOSPEL FESTITA
1° Lugar: Mateus Verlindo
2° Lugar: Pamela e Patricia
3° Lugar: Rafael Duarte
4° Lugar: Gilson Alves
5° Lugar: Karine Spohr
CLASSIFICAÇÃO
POPULAR FESTITA
1° Lugar: Sandra Volkmer
2° Lugar: Alana Bonfante
3° Lugar: Ander Luiz
4° Lugar: Bella Varoni

CLASSIFICAÇÃO POPULAR CLASSIFICAÇÃO
FERCAI 			
SERTANEJO FESTITA
1° Lugar: Paulo Gilmar
1° Lugar: Auri e Valdecir
2° Lugar: Adrielly Luana
2° Lugar: Cesar e Marinho
3° Lugar: Hugo Fernandes
3° Lugar: Leandro Oliveira
4° Lugar: Lucas Bloemer
4° Lugar: Natalia Lautert
5° Lugar: Liriel Kihany

CLASSIFICAÇÃO
SERTANEJO FERCAI
1° Lugar: Geyson e Gelson
2° Lugar: Jonas e Tininho
3° Lugar: Vagner e Danrlei
4°Lugar: Janaina e
Vanessa
5° Lugar: Rick e Francieli
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EDUCAÇÃO

Diretor do Instituto de Estudos Europeus
encerra 2ª etapa do XV Congresso de
Direito do Centro Universitário UDC
A palestra abordou os impactos da Guerra na Ucrânia e suas consequências para o mundo.
Assessoria de Comunicação - UDC

Com uma percepção e
ponto de vista diferentes, e de
forma inovadora o Diretor do
Instituto de Estudos Europeus
em San Pablo CEU University,
Madrid na Espanha Prof. Dr.
José Maria Beneyto encerrou
a 2ª etapa do XV Congresso
Internacional de Direito e Relações Internacionais do Centro
Universitário UDC. Abordou
em sua palestra os impactos
da Guerra na Ucrânia e suas
consequências para o mundo.
Dr. Beneyto também é
Presidente “Ad Personam”
do Centro Jean Monnet da
União Europeia e Professor
Visitante da Escola de Direito
de Harvard, onde conheceu
o Pró-reitor do Centro Universitário UDC Prof. Dr. Fábio
Prado, durante um almoço,
em Cambridge nos Estados
Unidos. Na ocasião, Prado

fez o convite para Beneyto
trocar experiências com a
comunidade acadêmica UDC.
A Reitora do Centro Universitário UDC Professora
Rosicler Hauagge do Prado
falou do encontro do Dr. José
Maria com os estudantes
e Professores da UDC: “A
internacionalização da UDC
proporciona encontros fantásticos. O conhecimento
inovador que nossos estudantes e professores têm acesso
através das palestras internacionais é importantíssimo”.
“Esse encontro faz parte
da nossa função, que é oferecer a informação correta aos
nossos estudantes para que
eles decidam o que irão fazer
com ela. O Dr. José Maria é um
pesquisador da Europa, com
altos cargos em instituições de
grande relevância no planeta,
que vai a Harvard dar aulas
intensivas e que veio falar

com estudantes, professores
e pesquisadores na América
do Sul. É uma troca de percepções bem diferentes”, explica
o Prof. Dr. Fábio Prado, que é
o idealizador da internacionalização UDC.
Beneyto alertou durante
sua fala aos estudantes do
Centro Universitário: “Hoje
não existem mais fronteiras. A
Guerra está bem longe daqui,
porém, as consequências
não. Esses jovens precisam
entender muito bem que tudo
está interligado e que, o que
ocorre na Ucrânia tem impactos diretos em todo o mundo,
influencia a economia, a fome,
as questões energéticas e
principalmente as políticas, e
que consequentemente isso
tem que ser visto pelo Direito
Internacional o tempo todo”.
Ao termino de sua fala, a
plateia fez inúmeras perguntas
e o palestrante respondeu

a todos com entusiasmo, o
que demonstrou grande interesse dos universitários pelo
tema. “Senti muito interesse
dos estudantes, isso é bom,

mostra que na UDC, estão
bem informados e atualizados.
O conhecimento prévio da
plateia faz toda a diferença
quando apresentamos algo.

Foi uma noite muito boa”,
encerrou o Dr. Beneyto.
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ESPORTE

Definidos os Campeões do Municipal de
Voleibol de Itaipulândia
O Departamento de Esportes coordenou a etapa final do IV Campeonato Municipal de Voleibol masculino
e feminino, com os jogos realizados no Ginásio do Colégio Estadual Costa e Silva.
Assessoria de Comunicação

Na tarde de sábado, 10,
o Departamento de Esportes
coordenou a etapa final do
IV Campeonato Municipal de
Voleibol masculino e feminino,
com os jogos realizados no
Ginásio do Colégio Estadual
Costa e Silva.
A competição surgiu do
interesse de praticantes da
modalidade e foi programado
pela Secretaria de Cultura e
Esportes por meio do Departamento de Esportes.
Na primeira final da tarde,
o ALV – ITA venceu o Elite Vôlei

por 2 sets a 1 e sagrou-se
campeão do feminino. Já no
masculino, Os Piá das Interclasses venceram o Caramuru
por 2x0.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
FEMININO
CAMPEÃO: ALV – ITA
VICE-CAMPEÃO: Elite Vôlei
3º LUGAR: Chico Materiais de
Construção
CLASSIFICAÇÃO FINAL
MASCULINO
CAMPEÃO: Os Piá das Interclasses
VICE-CAMPEÃO: Caramuru
3º LUGAR: Revoleition PF
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COOPERATIVISMO

Conselho Consultivo da Lar Cooperativa
avalia primeiro semestre

Informação e também comemoração marcaram o encontro realizado na nova Escola de Formação
da Lar Cooperativa, antigo Centro de Desenvolvimento e Treinamento – CDT.
Informação e também
comemoração marcaram o
encontro realizado em oito
de agosto na nova Escola de
Formação da Lar Cooperativa,
antigo Centro de Desenvolvimento e Treinamento – CDT.
O espaço foi totalmente
revitalizado, seguindo um
conceito moderno e funcional,
dispondo de amplas salas de
treinamento, refeitório, espaço
de convivência e dormitórios.
Com a presença da Diretoria
Executiva e do Conselho
Consultivo da Lar, a abertura
contou com a benção do Padre
Leandro Blasius.
No período da manhã,
foi apresentada a avaliação
do primeiro semestre, bem
como, as perspectivas para
o segundo semestre de 2022.
O diretor-presidente Irineo
da Cosa Rodrigues falou a
respeito do desempenho
econômico; o diretor 1º vice-presidente Lauro Soethe,
trouxe números da área

agrícola, obras, Lar Paraguay
e Lar Credi e o diretor 2º
vice-presidente Urbano Frey,
apresentou os resultados da
pecuária.
À tarde, foi dada sequência ao terceiro módulo do curso
GERAÇÕES DO AGRO, com
o tema Gestão do Patrimônio,
ministrado pelo professor
Luan Fernando da empresa
Safras e Cifras.

Visitou também o espaço
revitalizado, comitiva com seis
diretores e superintendentes
da maior cooperativa de café
do mundo, a Cooxupé, de
Minas Gerais, o deputado
federal Vermelho e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do
Iguaçu Danilo Vendruscolo.
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RECURSOS PRÓPRIOS

Medianeira adquire Rolo Compactador
para Secretaria de Agricultura
O investimento foi de R$ 549.900,00.
Assessoria de Imprensa
Município de Medianeira

A administração municipal, através da Secretaria de
Agricultura, recebeu na última
quarta-feira (07) um Rolo
Compactador de Solos Vibratório adquirido com recursos
próprios da secretaria.
O equipamento será de
grande importância para
a manutenção das estradas rurais que o município possuí. O investimento
foi de R$ 549.900,00.
“Para podermos realizar a
manutenção e conservação das estradas rurais e
atender a necessidade do

produtor rural em escoar
sua produção, viabilizar o
transporte escolar e garantir a
trafegabilidade da população
que reside na área rural de
nosso município, precisamos
ter maquinários”, ressaltou
o prefeito Antonio França.
Já o secretário de Agricultura
Sebastião Antonio destacou

que recentemente foi adquirido pela secretaria uma escavadeira hidráulica, e agora um
rolo compactador. “Estamos
estruturando a patrulha rural
para atender com mais eficiência as demandas relativas às
estradas e ruas do município”
Finalizou.

Dentro da programação alusiva ao Dia da Árvore Medianeira realiza
recuperação de nascente na linha Saltinho
Assessoria de Imprensa
Município de Medianeira

Dentro da programação da
Semana em Alusão ao Dia da
Árvore foi realizado na sexta-feira (09) mais uma recuperação de Nascente através do
Convênio Linha Ecológica em
parceria com a Itaipu Binacio-

nal e Conselho dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu.
A ação foi realizada pela
Secretaria de Agricultura,
através do Divisão de Meio
Ambiente, em uma propriedade localizada na Linha
Saltinho.
O processo de recupera-

ção e conservação das nascentes consiste, basicamente,
em três fundamentos básicos
que são: proteção da superfície do solo, criação de condições favoráveis à infiltração da
água no solo e a redução da
taxa de evapotranspiração. A
recuperação foi realizada para

que a nascente pudesse ser
preservada, possibilitando o
uso da água para consumo
humano.
Nesta recuperação
também foi realizado o plantio
de árvores nativas no entorno
da nascente, para criar uma
barreira verde.
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TEMPORADA DE VERÃO

Zado participa de reunião do COMTUR e
destaca os investimentos no turismo
“Precisamos cada vez mais, dar oportunidade às empresas privadas e entidades públicas,
para que sejam parceiras na realização de eventos e atividades em todos os setores, para atrair turistas
para Santa Helena”, disse o prefeito.
Assessoria de Imprensa
Município de Santa Helena

O prefeito de Santa
Helena, Evandro Grade
(Zado), participou na manhã
da terça-feira (13) da Reunião
Mensal do Conselho Municipal
de Turismo – COMTUR, no
Centro de Apoio ao Turista,
junto ao Balneário. Na pauta
do encontro, estavam as
atividades previstas para
a Temporada de Verão
2022/2023. Entre elas, está
o Santa Helena Motorcycle,
que acontecerá nos dias 21
e 22 de outubro, e que abre
oficialmente a temporada.
A programação contará
com show da banda Biquíni
e atrações regionais. A realização é da Associação dos
Motociclistas de Santa Helena

– AMASH e prefeitura municipal, com apoio do Rotary Club,
Lions Club e Provopar
O prefeito Zado aproveitou
a oportunidade para detalhar
os projetos de infraestrutura
que já estão sendo executados
no Balneário e imediações e o
que a administração pensa em
relação ao futuro do turismo
no município.“Precisamos
cada vez mais, dar oportunidade às empresas privadas e
entidades públicas, para que
sejam parceiras na realização
de eventos e atividades em
todos os setores, para atrair
turistas para Santa Helena”,
disse o prefeito.
Já o presidente do
COMTUR Jackson Bueno,
parabenizou o prefeito e
equipe, por estarem cum-

prindo e executando as
metas apresentadas aos
Conselheiros, em reuniões
anteriores. “Ações simples,
sem necessidade de grandes
investimentos, como a colocação de balanços na orla da
praia ‘nova e velha’, além do
Cristo Esplendor, onde todos
tiram fotos e espalham as
lembranças para todo o País e
mundo”, é que fazem a grande
diferença”, destacou Jackson
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Aquiles
Marcelo Alba, aproveitou
o momento para anunciar
que Santa Helena, além
de uma série de eventos
já programados, como a
abertura da Temporada de
Verão, deverá sediar em
2023, o Campori da Divisão

Sul do Brasil, que vai trazer
para Santa Helena, cerca de
25 mil Desbravadores, entre
crianças, adolescentes, professores e coordenação. “Os

detalhes estão sendo tratados
e mostraremos que Santa
Helena sabe sediar grandes
eventos, sendo uma cidade
com um povo hospitaleiro e

de excelente infraestrutura”,
afirmou Aquiles.

Com novo edital, comissão do Residencial Santa Helena faz nova convocação
Foi publicado em diário
oficial na segunda-feira (5)
um novo edital de seleção
com os classificados, reclassificados e desclassificados
do processo de seleção para
o Condomínio Residencial
Santa Helena. No novo documento, são convocados 12
candidatos.
“Pedimos a todos que
olhem com muita atenção
as orientações que estão no
edital e os documentos que
são solicitados. E quem tiver
qualquer dúvida pode entrar
em contato com o departamento de habitação” reforça
o presidente da comissão,
Hellygton Webber.

Com 48 apartamentos,
o Condomínio Residencial
Santa Helena faz parte do

Programa Municipal de Habitação Popular na Modalidade
Vertical e conta com estacio-

namento, playground, área
verde e quiosques. A obra faz
parte do Programa Municipal

de Habitação Popular na
Modalidade Vertical.
“A comissão tem feito um
trabalho minucioso, analisando
a documentação e trabalhando
da forma mais transparente
possível” explica Hellygton
Todas as informações referentes ao Programa e ao Edital
estão disponíveis no site

https://santahelena.atende.
net/cidadao/pagina/habitacao, ou pelo telefone (45)
3268-8303, ou ainda diretamente no Departamento de
Habitação, Avenida Paraná
n°1266, centro.
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Horóscopo semanal
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ÁRIES (21/3 a 20/4)
Você estará com um senso maior de organização durante essa semana, ariano, ao mesmo
tempo em que as emoções estarão mais instáveis. Habilidade de equilibrar trabalho e a vontade de estar só é fundamental.
TOURO (21/4 a 20/5)
Taurinos estarão sentindo a vontade de estar
com os amigos e os grupos sociais na mesma
medida em que precisam olhar para si e tirar um
tempo de solitude. Conversas desafiadoras no
trabalho podem acontecer, esteja atento.
GÊMEOS (21/5 a 20/6)
O foco dessa semana está na sua casa e família, geminiano, porém você sentirá um convite a
se dedicar mais à carreira. Cuidado com excesso de ansiedade.
CÂNCER (21/6 a 21/7)
A semana é boa para focar nos estudos, canceriano. Você também pode aproveitar o momento
para planejar uma viagem, mesmo que futura.
Cautela com a comunicação com os familiares.
LEÃO (22/7 a 22/8)
A semana traz popularidade, mas também canLeoninos estarão às voltas com assuntos financeiros nesses dias. O que é seu, o que é do
outro? Conciliação é o tema da semana.
VIRGEM (23/8 a 22/9)
Momento de cuidar das relações e parcerias
para você, virginiano. Podem acontecer conversas sobre dinheiro e valores. Aproveitar para
acertar os ponteiros.
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LIBRA (23/9 a 22/10)
Librianos estarão mais comunicativos ao mesmo tempo em que as questões íntimas estão
em pauta. Dê atenção à sua saúde e seus hábitos diários para evitar problemas futuros.
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você sentirá mais vontade de estar sozinho mas
amigos estarão requisitando sua presença, escorpiano. Encontrar espaço pra você e para os
outros é a chave do sucesso.
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Os sagitarianos terão uma semana de necessidade de recolhimento enquanto a profissão
pode estar exigindo maior dedicação e presença. Evite ouvir conselhos de quem não tem tanta
intimidade.
CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Alguma tensão em viagens ou assuntos de justiça podem ocorrer, capricorniano. Ampliar o olhar
para o mundo e mudar a perspectiva pode ajudar a diminuir a inquietude.
.AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
Valores serão a temática da sua semana, aquariano. Tantos os valores pessoais quanto o dinheiro e os bens tangíveis. Não é uma boa semana para fazer movimentos arriscados.
.PEIXES (20/2 a 20/3)
A lua ficou cheia no seu signo aumentando a
sensibilidade, pisciano. Seus relacionamentos e
parceria podem estar demandando maior atenção e é preciso atenção ao diálogo para evitar
mal entendidos.
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