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EDUCAÇÃO

Maior investimento em literatura da história de Santa Terezinha de Itaipu.

Prefeita Karla Galende lança 2ª edição 
do Projeto Família Leitora

Foi para uma plateia 
pra lá de especial e re-
pleta de olhares curiosos 
e ouvidos atentos, que a 
prefeita Karla Galende, 
juntamente com a secre-
tária de Educação, Simara 
Jorge, realizou na manhã 
desta quinta-feira, 2, a 
entrega de novos exem-

plares da 2ª edição do 
Projeto Família Leitora, 
o maior investimento em 
literatura da história de 
Santa Terezinha de Itaipu.

“Quanto amor e cari-
nho recebi durante a en-
trega dos novos exempla-
res da 2ª edição do Projeto 
Família Leitora, o maior 
investimento em literatura 
da história do nosso mu-

nicípio. Gratidão aos pais 
e professores por abraçar 
esse projeto tão importante 
e especial para a educação 
dos alunos da rede muni-
cipal de ensino”, disse a 
chefe do poder executivo.

Ao todo, 2.500 alunos 
das escolas municipais e 
Cmeis serão beneficiados, 
com a iniciativa que tem 
contribuído para um en-

sino de qualidade, além 
de fortalecer os laços em 
família. Nessa edição, fo-
ram investidos mais de R$ 
1,4 milhões, com recursos 
vinculados à Educação e 
ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica – FUN-
DEB.
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Readequação e reforma do centro esportivo Natalino 
Spada de Santa Terezinha de Itaipu está em fase final

A revitalização do 
Centro Esportivo Nata-
lino Spada está em fase 
final. E na manhã da ter-
ça-feira, 7, a prefeita Kar-
la Galende esteve no local 
para acompanhar de per-
to o trabalho que foi reali-
zado no local, juntamente 
com o secretário de Pla-
nejamento, Patrick Maas, 
secretário de Esportes e 
Lazer, Remulo Ramalho, 
e Responsável da empresa 
executora da obra, Lan-
doaldo Possamai.

A obra contempla os 
serviços de pintura, re-
paros na quadra polies-
portiva, revisão elétrica, 
troca do telhado dentre 
outras melhorias.

O investimento de R$ 
676.513, 44 é fruto de re-
curso do município e tem 
como objetivo atender 
mais uma demanda da 
população itaipuense, em 
especial aos jovens que 
utilizam o espaço para 

prática de atividades es-
portivas.

“Esse é um investimen-
to que visa dar um incre-
mento maior aos aman-
tes da prática esportiva e 
principalmente para que 
possamos retomar o mais 
breve possível todas as es-
colinhas esportivas reali-
zadas no complexo espor-
tivo”, destacou a chefe do 
poder executivo.

A FESPOP Festival 2023 está 
mais que confirmada!

Santa Terezinha de 
Itaipu será palco da 13ª 
edição da Fespop Festival 
nos dias 11 a 14 de maio 
A FESPOP FESTIVAL é 
um mix de emoções con-
tagiantes, não é mesmo?  
Vem pra cima que a 13ª 
edição da FESPOP está 
chegando com tudo 
e já tem data marca-

da. De 11 a 14 de maio 
de 2023, nos vemos no 
Parque de Exposições 
e Eventos de Santa Te-
rezinha de Itaipu - PR. 
Então, fiquem ligados 
nos canais oficiais da FE-
SPOP FESTIVAL! 

Em breve, muitas 
novidades.

E aí, preparados? 
O festival que conecta 

emoções te espera!

Assessoria de Imprensa 
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TURISMO

Deputado Zeca Dirceu destaca inclusão 
de Foz do Iguaçu no plano de ação da 
Embratur no mercado internacional

O presidente da Em-
bratur, Marcelo Freixo, 
adiantou na terça-feira, 14, 
ao prefeito Chico Brasilei-
ro (PSD) a inclusão de Foz 
do Iguaçu nos pacotes de 
promoção e divulgação da 
Marca Brasil no mercado 
internacional "Conversei 
com o presidente da Em-
bratur sobre a promoção do 
turismo de Foz no exterior e 
estratégias de participação 
conjunta em eventos inter-
nacionais”, disse o prefeito.

"A Embratur vai divul-
gar Foz do Iguaçu, o segun-
do destino turístico do vi-
sitante estrangeiro no país, 
nas peças de promoção e 
divulgação da Marca Bra-
sil no mercado internacio-
nal da Europa, Ásia, EUA, 

Canadá, México e nos pa-
íses da América Latina e, 
em especial, no Mercosul", 
destaca Zeca Dirceu após 
a reunião do prefeito com 
Freixo em Brasília.

O deputado também 
explicou que Foz será in-
cluída nos pacotes de tu-
rismo interno que serão 
anunciados em breve vol-
tado aos estudantes, ido-
sos e dos visitantes que 
utilizam carro de passeio e 
ônibus de excursão. "O mi-
nistro Márcio França (Por-
tos e Aeroportos) também 
estuda a proposta de passa-
gem aérea de R$ 200 para 
esses segmentos. O turismo 
responde rápido a oferta de 
empregos e impulsiona toda 
cadeia produtiva formada 
pelos atrativos, hotéis, bares 

e restaurantes e outra gama 
de serviços", afirmou.

Prioridade
Foz do Iguaçu, segun-

do o deputado, é prio-
ridade no governo Lula 
principalmente na área de 
turismo. "O presidente Lula 
gosta muito de Foz. Será a 
primeira cidade do Para-
ná que ele estará depois de 
sua posse. O presidente tem 
reiterado a importância do 
turismo para a retomada 
da economia brasileira", 
destacou.

O prefeito Chico Bra-
sileiro afirmou que esse 
diálogo direto com a Em-
bratur e Ministério do Tu-
rismo é muito importante 
e apresentou um panorama 
da retomada do setor em 

Foz."Já retomamos o pleno 
turismo, os atrativos se di-
versificaram e aumentamos 
a capacidade hoteleira e de 
outros. O turismo da natu-
reza está consolidado, o tu-
rismo de compras, eventos e 
entretenimento avançaram 
muito. Podemos que Foz e 
a região trinacional , com 
quatro milhões de visitan-
tes, se tornou o destino do 
mundo",

Brasileiro destacou que 
aumento da atividade re-
quer demandas em todas 
as áreas de atuação do po-
der público como cursos 
de formação e qualificação 
de mão de obra do setor, 
aumento dos voos e redu-
ção das tarifas aéreas, es-
pecialmente no aeroporto 
internacional. "Com as Ca-

taratas do Iguaçu e a maior 
usina hidrelétrica do plane-
ta - a Itaipu Binacional – 
Foz do Iguaçu tem o maior 
potencial de crescimento 
para a atividade turística 
do país, reunindo todas as 

condições para contribuir 
com o fortalecimento do 
turismo em nosso país e o 
desenvolvimento econômi-
co pleno em toda a região", 
completou.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, adiantou na terça-feira, 14, ao prefeito 
Chico Brasileiro (PSD) a inclusão de Foz do Iguaçu nos pacotes de promoção e divulgação 
da Marca Brasil no mercado internacional.

Presidente da Embratur - Marcelo Freixo, Prefeito  de Foz do Iguaçu - Chico Brasileiro,
juntamente com o  Assessor Parlamentar do Deputado Federal  Zeca Dirceu -  Roberto Piano
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AGENDA EM BRASÍLIA

Evandro Grade também sugeriu a elaboração de projeto técnico para a criação 
de peixes no lago de Itaipu.

Presidente dos Lindeiros quer apoio do 
Congresso e Governo Federal na revisão 
do Tratado de Itaipu

O presidente do Con-
selho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros 
ao Lago de Itaipu, prefeito 
de Santa Helena, Evandro 
Grade (Zado), cumpriu 
mais uma sequência de 
atividades em Brasília na 
última semana. Dentre as 
iniciativas esteve a busca 
por apoio no Congresso 
Nacional relacionado às 
discussões da revisão do 
anexo C, do Tratado de 
Itaipu, e, no Ministério da 
Pesca e Aquicultura para 
que seja elaborado proje-
to técnico para criação de 
peixes no lago de Itaipu.

Zado, acompanhado 
de uma comitiva de pre-
feitos lindeiros, participou 
da I Conferência Nacional 
da Associação dos Mu-
nicípios Sedes de Usinas 
Hidroelétricas (Amusuh). 
Estiveram na comitiva os 
prefeitos, de Missal, Adilto 

Ferrari, de Pato Bragado, 
Leomar Rohden (Mano), 
de Marechal Cândido 
Rondon, Márcio Rauber, 
de Guaíra, Heraldo Trento 
e de Foz do Iguaçu, Fran-
cisco Lacerda Brasileiro 
(Chico Brasileiro). 

A conferência teve 
foco na garantia de justi-
ça quanto à Compensação 
Financeira pela Utilização 
dos Recursos Hídricos 
(CFURH), receita impor-
tantíssima dos municípios 
e defasada, conforme a 
Amusuh. 

Na pauta esteve a elei-
ção e posse da Diretoria 
Executiva e dos conselhos 
da entidade, café dos pre-
feitos com parlamentares e 
outras lideranças, contato 
com o Congresso Nacional 
e articulação de trâmite le-
gislativo do PL 2918/2021 
por uma CFURH mais jus-
ta.

Também foi feita a 
apresentação da nova Di-

retoria Executiva aos ór-
gãos do Governo Federal e 
solicitação de apoio. 

Apoio aos lindeiros
O presidente do Con-

selho dos Lindeiros, Evan-
dro Grade, ressalta que, 
no contato com senadores 
e deputados federais foi 
pedido apoio dos congres-
sistas, além do Governo 
Federal, principalmente, 
com relação às discussões 
do anexo C, do Tratado 
de Itaipu, o qual estabe-
lece as bases financeiras e 
de prestação dos serviços 
de eletricidade da usina 
hidrelétrica. “Na quinta-
-feira eu participei de mais 
uma reunião no Ministério 
de Minas e Energia, dessa 
vez com a equipe técnica do 
Ministério pra avançar so-
bre esse mesmo assunto do 
anexo C”, destaca Zado.

Pesca e Aquicultura 
Para fechar agenda 

em Brasília Zado destaca 
reunião no Ministério da 
Pesca e Aquicultura, com 
a presença do ministro 
André de Paula. “Eu levei 
até o ministro a ideia de fa-
zer um projeto técnico que 
seja eficiente para criação 
de peixes no lago de Itaipu 
com o objetivo de ajudar os 
nossos pescadores profissio-
nais que dependem dessa 
atividade para o sustento 
de suas famílias e ainda fa-
zem um excelente trabalho 
na preservação ambiental”, 
ressalta. 

O presidente dos Lin-
deiros lembra que, além 
da pesca profissional, a 
região tem um potencial 
enorme para a pesca ama-
dora, com foco no turismo, 
o que resulta em fomento 
ao comércio. “Para isso 
acontecer precisamos de 
um projeto para aumentar 
a quantidade de peixes no 
lago de Itaipu e também 
para aumentar o tamanho 

dos peixes”, observa.  “Eu 
confesso que esse projeto 
não é muito fácil de ser im-
plantado, principalmente, 
por causa da legislação am-
biental do lado paraguaio, 
mas nós sentimos boa von-
tade do ministro e toda a 
sua equipe nos auxiliar e 
nós enquanto Conselho dos 
Municípios Lindeiros não 
vamos medir esforços para 
colocar em prática esse pro-
jeto”, destaca.

Na semana anterior, 
Zado, acompanho do vi-
ce-presidente do Conse-

lho dos Lindeiros, prefeito 
de Medianeira, Antônio 
França Benjamim, do ex-
-presidente, prefeito de 
Guaíra, Heraldo Trento e 
do deputado federal San-
dro Alex, também mante-
ve reunião com o ministro 
de Minas e Energia, Ale-
xandre Silveira. O objetivo 
foi discutir a continuidade 
do pagamento dos royal-
ties de Itaipu aos 16 mu-
nicípios lindeiros, além de 
interação a respeito do co-
nhecido ‘Anexo C’.  

Assessoria de Imprensa 
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Prefeito de Serranópolis assina ordem 
de serviço para construção de nova UBS

O prefeito de Serranó-
polis do Iguaçu, Ivo Rober-
ti, recentemente a ordem de 
serviço para a construção 
de uma nova Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS). A obra 
será realizada pela empresa 
vencedora da licitação e terá 
um investimento total de 
R$1.803.050,24, sendo que 
R$750.000,00 são recursos 
provenientes do Programa 
de Qualificação da atenção 
Primária em Saúde do Esta-
do do Paraná e o restante é 
um investimento de recurso 
próprio do município.

Segundo o responsável 
pela Stracke Engenharia 
Eireli, empresa que irá exe-
cutar a obra, Gabriel Felipe 
Stracke, a entrega da obra 
dentro do período previsto 
é viável. “É um prazo de oito 

meses, contado a partir da 
assinatura da ordem de ser-
viço, e ao avaliar pelo escopo 
da obra é totalmente possível 
entregar no tempo determi-
nado. Desde que não ocorra 
nenhuma intempérie, o nosso 
planejamento prevê a conclu-
são da obra conforme estipu-
lado,” afirma Stracke.

O prefeito destacou a 
importância da nova uni-
dade de saúde para a cidade 
"A construção desta UBS é 
um sonho que estamos rea-
lizando. Desde a criação do 
município se falava em uni-
ficarmos o atendimento da 
saúde. Vai ser bom para todo 
mundo, mais profissionais 
trabalhando juntos, fica per-
to para todos independente 
se o morador é de Jardinópo-
lis ou Flor da Serra” conclui 
Roberti.

Para o vice-prefeito Gil-

berto Marsaro a obra está 
sendo realizada devido à 
parceria entre o município e 
o Governo do Estado. “Gra-
ças à parceria com o Governo 

do Estado e a dedicação do 
ex-deputado Nelson Luersen 
que foi em busca deste proje-
to e conseguiu viabilizar um 
total de R$750.000,00. O res-

tante da obra está sendo pago 
com recurso próprio, um to-
tal de R$1.053.050,24 que é 
fruto da economia fazendo e 
administrando os gastos dos 

recursos públicos” explica 
Marsaro.
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A obra terá um investimento total de R$1.803.050,24.

SAÚDE

Serranópolis do Iguaçu recebe o Plano Municipal de ICMS Ecológico
Na quinta-feira (09), 

a Nativa do Brasil Enge-
nharia e Meio Ambiente, 
empresa responsável pela 
elaboração do Plano Mu-
nicipal do ICMS Ecológico 
(PMIC) realizou a entrega 
do documento ao prefeito 
Ivo Roberti e ao vice-pre-
feito Gilberto Marsaro.

O PMIC é uma nova 
ferramenta de apoio que 
irá auxiliar a gestão do 
município para um melhor 
planejamento e/ou aplica-
ção dos recursos recebidos 
do ICMS Ecológico. Neste 
momento, o que o PMIC 
indica é que Serranópolis 
do Iguaçu recebe um va-
lor menor defasado e que 

possui os indicadores ne-
cessários para requerer o 
aumento desse recurso.

O prefeito Ivo Roberti 
explica que agora os muni-
cípios lindeiros ao Parque 
Nacional do Iguaçu (PNI), 
que já formaram uma co-
missão de representação, 
irão buscar apoio dos de-
putados para revisão dos 
valores aplicados. “Com o 
estudo concluído, vamos so-
licitar a mudança na forma 
que é feita a distribuição do 
ICMS Ecológico. O parque 
é Nacional, mas o repasse 
é realizado através do Es-
tado. Vamos lutar para que 
seja aplicado o valor real 
para as áreas de proteção 
ambiental como o Parque 
Nacional do Iguaçu e de-

mais reservas”, destaca.
Roberti também enal-

tece que além da grande 
área pertencente ao PNI, 
o desenvolvimento do mu-
nicípio de Serranópolis 
também foi prejudicado 
devido ao fechamento da 
Estrada do Colono e que 
vai solicitar que, a exemplo 
do que ocorre em Guaíra, 
exista uma indenização 
para corrigir essa perda. 
“Precisamos brigar por 
essa briga indenizatória 
pela perda da Estrada do 
Colono. Não estamos aban-
donando o sonho da rea-
bertura, mas enquanto ela 
estiver fechada precisamos 
ser indenizados”, finalizou.

Assessoria de Imprensa 
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Agência Cresol Conexão de Itaipulândia 
é a 6ª melhor do Brasil nas pesquisas de 
satisfação do Cooperado

A Agência da Cresol 
Conexão de Itaipulândia, 
foi considerada a 6ª me-
lhor do Brasil nas pesqui-
sas de satisfação do Coo-
perado. Durante o ciclo de 
12 meses, a agência de Itai-
pulândia manteve o nível 

de excelência, recebendo 
sempre boas notas relacio-
nadas ao atendimento e re-
solutividade.

A equipe foi premiada 
com um troféu enviado 
pela Cresol Central Baser 
que foi entregue durante 
a Assembleia Geral de Re-
lacionamento realizada na 

cidade.
O Gerente Douglas To-

zzi  disse no momento da 
entrega do troféu  "é uma 
grande alegria poder dia-
riamente atender nossos 
Cooperados, oferecendo so-
luções financeiras para seu 
desenvolvimento e de nossa 
comunidade.

Agradeço primeiramen-
te aos nossos Cooperados 
pela confiança e parceria 
que criamos e fortalecemos 
a cada dia.

A Nossa equipe é muito 
engajada e de fato preocu-
pada com cada detalhe nas 
nossas operações diárias, o 
cuidado vem desde o bom 

dia, até o término de um 
atendimento, nunca esque-
cendo de pedir se podemos 
auxiliar em algo mais. Nem 
sempre sabemos o resulta-
do de nosso trabalho, esse 
prêmio vem para de fato 
mostrar que estamos no ca-
minho certo".

E finalizou agradecen-

do "obrigado a toda minha 
equipe e também nosso 
Centro Administrativo pelo 
suporte diário dado para 
que possamos com excelên-
cia cuidar dos nossos Coo-
perados”.

Assessoria de Imprensa 

DESTAQUE

Durante o ciclo de 12 meses, a Aagência de Itaipulândia manteve o nível de excelência, 
recebendo sempre boas notas relacionadas ao atendimento e resolutividade.
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MARÇO AMARELO

Faculdade UNIGUAÇU alerta tutores para 
prevenção das doenças renais em pets

O mês de março co-
meçou com tudo e junto 
com ele uma campanha 
muito importante: chegou 
o momento de conscienti-
zar os tutores em relação à 
prevenção e tratamento de 
animais com doenças re-
nais crônicas.

Depois que o pet é 
diagnosticado com doença 
renal o tratamento e o con-
trole é realizado pelo resto 
da vida do animal.

Por essa razão, é de 
suma importância que 
todos os tutores estejam 
cientes do assunto. E para 
falar sobre essa campanha 
convidamos a médica ve-
terinária e professora do 
curso de Medicina Veteri-
nária da Faculdade UNI-
GUAÇU, que é especialista 
em patologia clínica e mes-
tre em zoologia, Bruna T. 
Vieira.

Qual a importância de 
levar o pet fazer check up/
exames complementares?

“Devemos pensar como 

prevenção. Quanto mais 
cedo descobrirmos algum 
problema, mais provável 
é o sucesso do tratamento. 
Nem todo problema pode 
ter cura (como nos casos de 
hipertensão), mas sempre 
iremos priorizar a quali-
dade de vida, por meio de 
tratamento e acompanha-
mento do paciente”.

Como prevenir as do-
enças renais? 

“Doenças renais são 
doenças silenciosas. São 
utilizados dois principais 
marcadores da saúde re-
nal em exames de rotina, a 
creatinina e a ureia: os dois 
são produzidos pelo corpo 
no metabolismo normal, e 
devem ser excretados pelo 
rim. Quando não há essa 
excreção, o rim está insu-
ficiente, temos o acúmulo 
dessas substâncias no san-
gue. O problema é que, a 
creatinina e a ureia só co-
meçam a aumentar no san-
gue depois de aproximada-
mente 75% da função renal 
já ter sido perdida – ou seja, 
difícil a reversão do caso. A 

prevenção ainda é a melhor 
aliada quando falamos de 
doenças nos animais, e não 
é diferente em doenças re-
nais, especialmente quando 
falamos de gatos e algumas 
raças de cachorros que são 
predispostas, como Schnau-
zer, lhasa-apso, bull terrier 
e poodle.

Os exames que devem 
ser realizados são os exa-
mes de sangue, incluindo o 
hemograma completo, a do-
sagem de creatinina e ureia, 
e o que mais o clínico veteri-
nário julgar necessário, mas 
também realizar exames 
de imagem, como a ultras-

sonografia, e sempre que 
possível incluir o  exame de 
urina. Além disso, os tuto-
res devem sempre estimular 
seu pet a tomar água. Ga-
tos são mais desafiadores 
nesses momentos, então o 
uso de fontes e alimentação 
úmida podem ajudar".

Quais são os sinais que 
os animais expressam, 
quando estão com proble-
mas renais?

“Os animais podem 
apresentar aumento no 
consumo de água, aumen-
to na quantidade de urina, 
ou na frequência dos xixis. 
Pode apresentar apatia, 

ficar mais ‘tristinho’, não 
querer se alimentar direito, 
e mau-hálito. 

Mas os sinais não são 
específicos para a doença 
renal. Vários outros proble-
mas podem causar os mes-
mos sinais, e conseguimos 
diferenciar por meio da 
avaliação do paciente e dos 
exames complementares”.

Atendimentos no Hos-
pital Veterinário UNI-
GUAÇU Escola

Agende o check up 
do seu pet no HVU pelo 
número: (45) 3565-3037. 
Nosso horário de aten-
dimento é de segunda a 

sexta-feira das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30, e aos 
sábados das 8h às 12h. Vale 
ressaltar que o Hospital 
fica em nosso Campus, na 
cidade de São Miguel do 
Iguaçu. 

“No HVU nós temos 
veterinários especializados 
em exames de imagem e 
exames laboratoriais, bem 
como na clínica médica. 
Traga seu pet para fazer um 
check-up conosco e tenha 
toda a orientação necessá-
ria”, finalizou a médica ve-
terinária.
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“Devemos pensar como prevenção. Quanto mais cedo descobrirmos algum problema, mais 
provável é o sucesso do tratamento". 
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INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

A construção da creche em São Miguel do Iguaçu terá o valor de R$ 4.740.014,02, 
e a estimativa é de que sejam abertas mais de 120 novas vagas.

Inicia terraplenagem para a construção 
da supercreche Soeli Manente

O Governo Municipal 
de São Miguel do Iguaçu 
iniciou na manhã de quin-
ta-feira, 09, os trabalhos de 
terraplenagem no terreno 
em que será construída a 
nova sede do Centro Mu-
nicipal de Ensino (CMEI) 
Soeli Maria Ferreira Ma-
nente, a supercreche, no 
Loteamento Adamante.

Os trabalhos estão sen-
do realizados com os ma-
quinários do município, 
adquiridos recentemente 
pelo Governo Municipal, 
no terreno que já pertencia 
à municipalidade.

‘Após a conclusão da 
terraplenagem será realiza-
do um estudo de fundação 
para possíveis ajustes no 
projeto, para na sequencia 

ser dada a ordem de servi-
ço. A expectativa é de que 
a obra inicie até o mês de 
abril’, informou o secretá-
rio de Obras, Rodrigo Fri-
go.

SUPERCRECHE
A construção da creche 

já foi licitada e a empre-
sa Amboni Construções 

LTDA venceu o certame. 
Ela irá executar a obra no 
valor de R$ 4.740.014,02 
(quatro milhões setecentos 
e quarenta mil e quatorze 
reais e dois centavos), sen-
do R$ 3.955.716,50 (três 
milhões novecentos e cin-
quenta e cinco mil setecen-
tos e dezesseis reais e cin-
quenta centavos) oriundos 

de convênio com a União, 
por intermédio do ex-de-
putado federal Aroldo 
Martins e do deputado fe-
deral Vermelho, e os outros 
R$ 784.297,52 (setecentos 
e oitenta e quatro mil du-
zentos e noventa e sete re-
ais e cinquenta e dois cen-
tavos) de contrapartida do 
município.

A obra, que segue o 
projeto padrão do FNDE 
(Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção), terá 1.514,30 m² e 
prevê a construção de 10 
salas de aula, 4 banheiros, 
2 fraldários, 1 banheiro 
PCD, 4 solários, cozinha, 
refeitório, sala de amamen-
tação, lactário, lavanderia, 

rouparia, sala dos profes-
sores, secretaria, diretoria, 
almoxarifado, playground 
e jardim.

A estimativa é de que 
sejam abertas mais de 120 
novas vagas, além das já 
ofertadas no CMEI Soeli 
Manente.

Assessoria de Imprensa 

Governo Municipal de São Miguel do Iguaçu busca aumento de repasse 
do ICMS ecológico do Parque Nacional do Iguaçu

O Governo Municipal 
de São Miguel do Iguaçu, 
por intermédio da secre-
taria de Agricultura, está 
buscando o aumento no 
repasse do Parque Nacio-
nal do Iguaçu referente ao 
ICMS Ecológico, benefício 
financeiro destinado aos 
municípios que tomam ati-
tudes em relação ao meio 
ambiente. O município 
recebe atualmente cerca 

de R$ 1,2 mi (um milhão 
e duzentos mil reais) por 
ano e tem potencial para 
dobrar esse valor.

Para isso, será necessá-
rio aumentar o coeficiente, 
conta Marcelo Lubas, en-
genheiro técnico respon-
sável da Nativa, empresa 
responsável pelo trabalho 
que será realizado no mu-
nicípio. “O coeficiente são 
diversas variáveis técnicas 
que compõe o cálculo do 

ICMS Ecológico”, completa.
O município de São 

Miguel do Iguaçu possui 
10.347,35 hectares do Par-
que Nacional do Iguaçu, 
o 3º maior em mata ciliar 
da região. O prazo para 
conclusão desse estudo vai 
até o dia 30 de abril. “Até 
lá vamos levantar todas as 
informações técnicas para 
que a partir de 2024 São 
Miguel receba o valor de-
vido”, informou Lubas.

Para o secretário de 
Agricultura e presidente 
da Comissão Verde que 
acompanha esse trabalho, 
Marcelo Alexandre, é um 
assunto de grande rele-
vância para o município. 
“Temos a possibilidade de 
aumentar os recursos do 
ICMS Ecológico para São 
Miguel e que será um ga-
nho para o município”, fi-
nalizou.

Assessoria de Imprensa 
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OBRAS

O prefeito Boaventura Motta citou que a obra ficou muito bonita e anunciou novos 
investimentos para a região. “Realizamos a licitação para em breve iniciar a construção da 
Unidade de Saúde e vamos trabalhar para a colocação de asfalto nessas ruas”, completou.

Inaugura a Praça José Augusto Lordani 
no Jardim Paraguaçu/Mariana

O Governo Municipal 
de São Miguel do Iguaçu 
inaugurou na tarde de se-
gunda-feira, 06, a Praça 
José Augusto Lordani, lo-
calizada entre os bairros 
Jardim Paraguaçu e Jar-
dim Mariana, beneficiando 
toda a comunidade do mu-
nicípio, de forma especial 
os moradores da região.

A obra é resultado da 
parceria entre os Poderes 
Legislativo e Executivo 
no valor de R$107.088,87 
(cento e sete mil e oiten-
ta e oito reais e oitenta e 
sete centavos) e conta com 
academia ao ar livre, play-
ground, área de lazer com 
pergolado, bancos, paisa-
gismo, lixeiras e um su-
perposte centralizado, com 
iluminação em led.

Do valor aplicado, R$ 
65.000,00 (sessenta e cin-
co mil reais) são oriundos 
de emendas parlamenta-
res dos vereadores Juliane 
Conti Dandolini (MDB) 

e Silvio Marcos Murbak 
(REPUBLICANOS), e R$ 
42.088,87 (quarenta e dois 
mil e oitenta e oito reais 
e oitenta e sete centavos) 
foram destinados pelo Go-
verno Municipal.

“Uma parceria que pro-
porcionou construir uma 
praça completa”, disse a 
vereadora Juliane Dandoli-
ni. Ela completou dizendo 
que o trabalho superou as 
expectativas. “Um local de 
lazer, esporte e saúde que 
vai contemplar toda a co-
munidade”.

Para o vereador Mar-
quinhos Murbak, quando 
existe uma harmonia entre 
os poderes de um municí-
pio as coisas acontecem. 
“Prova disso é essa bela pra-
ça que hoje inauguramos”.

A praça é em homena-
gem a José Augusto Lor-
dani, um dos pioneiros 
de São Miguel do Iguaçu.  
“Meu pai veio para o muni-
cípio em 1965 e viveu toda 
a sua vida nessa comunida-
de e foi servidor público por 

muitos anos. Essa homena-
gem é uma alegria que re-
cebemos com muita honra 
e gratidão”, relatou o filho 
Targus Augusto Lordani.

O prefeito Boaventura 
Motta citou que a obra fi-
cou muito bonita e anun-
ciou novos investimentos 
para a região. “Realizamos 
a licitação para em bre-
ve iniciar a construção da 
Unidade de Saúde e vamos 
trabalhar para a coloca-
ção de asfalto nessas ruas”, 
completou.

A construção da nova 
Unidade Básica de Saú-

de Paraguaçu deverá ini-
ciar nos próximos dias, já 
que na segunda-feira, 06, 
foi realizado a Tomada 
de Preços onde a empre-
sa BC Construtora LTDA 
cumpriu com o edital e 
está apta para execução 
dos trabalhos. A obra terá 
um investimento de R$ 
1.450.412,15 em convênio 
com o Governo do Estado, 
por intermédio do deputa-
do estadual Hussein Bakri, 
que destinou R$ 650 mil 
para a edificação.

Assessoria de Imprensa 

Secretaria de saúde vacina os funcionários da Friella contra a covid-19
O Governo Municipal 

de São Miguel do Iguaçu, 
por intermédio da secre-
taria de Saúde, realizou 
na segunda-feira, 06, uma 
ação de intensificação da 
vacinação contra covid-19 
na empresa Friella, com 
o objetivo de facilitar o 
acesso dos colaboradores a 
imunização e com isso po-
der atualizar seu esquema 
vacinal.

Nesse dia foi atualizado 
e iniciado o esquema vaci-
nal dos colaboradores com 
a 1ª dose, 2ª dose, reforço e 
reforço 2.

Segundo a coordena-
dora de Imunização do 
município, Lucinei Apare-
cida da Silva, a vacinação é 
a forma mais importante e 
eficaz de frear a contami-
nação e o surgimento de 
novas variantes do corona-

vírus. “Apenas a imuniza-
ção em massa protege todas 
as pessoas da comunidade 
e diminui o risco de contá-
gio”.

“Como temos um gran-
de número de colaborado-
res, conseguimos contribuir 
nessa ação trazendo os pro-
fissionais de saúde do mu-
nicípio até a empresa, faci-
litando o acesso à vacina ao 
colaborador para que não 
precise se deslocar até uma 
Unidade de Saúde, trazen-
do conforto para os mes-
mos e assim conseguimos 
o maior número de doses 
aplicadas dentro da empre-
sa”, disse o enfermeiro do 
trabalho na Friella, Elinton 
Cardoso de Souza.

A secretaria de Saúde 
lembra que está aconte-
cendo a campanha de va-
cinação bivalente contra 
a covid-19 com doses do 
imunizante da Pfizer para 

a população com idade a 
partir dos 60 anos. A apli-
cação das doses está sen-
do realizada na Clínica de 
Especialidades, que está 
localizada na Rua Euclides 
da Cunha, n° 1345, centro, 
ao lado do Pronto Socorro 
do Hospital e Maternida-
de Municipal São Miguel 
Arcanjo. Nas terças e quin-
tas-feiras o atendimento é 
estendido até as 20h00.

O imunizante bivalente 
conta com cepas atualiza-
das contra o coronavírus, 
incluindo a proteção con-
tra a variante Ômicron. 
Para receber essa dose, a 
pessoa precisa ter conclu-
ído, pelo menos, o esque-
ma primário da vacinação 
contra covid-19, composto 
pelas duas primeiras doses 
das vacinas monovalentes.

Na primeira fase, ini-
ciada no dia 27 de feverei-
ro, foram vacinadas pesso-

as idosas acima de 70 anos, 
além daquelas vivendo em 
instituições de longa per-
manência (ILP) a partir de 
12 anos, sendo os abriga-
dos e trabalhadores dessas 
instituições; imunocom-
prometidos; comunidades 
indígenas; ribeirinhas e 
quilombolas.

O intervalo para doses 
de reforço com vacinas 
bivalentes será a partir de 
04 meses da última dose 
de reforço ou última dose 
do esquema primário (bá-
sico).

A secretária de Saúde, 
Eloni Terezinha Conzatti 
Queiroz, disse que essas 
ações ajudam a aumentar 
o público vacinado contra 
a covid. “Trabalho funda-
mental para imunizar nos-
sa comunidade e prevenir 
essa terrível doença”.

Assessoria de Imprensa 
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Daiciane Weiss

A 20ª Deutsches Fest de Missal 
ocorre nos dias 14, 15 e 16 de abril 
e conta com uma ampla programa-
ção. Na sexta-feira, dia 14 de abril, 
ocorre o Concurso com a esco-
lha da Rainha e Princesas da fes-
ta, denominadas de Soberanas da 
Deutsches Fest. Nesta edição são 
06 belas candidatas que concorrem 
a coroa.

Os ensaios já iniciaram a cer-
ca de duas semanas e ocorrem na 
Casa da Cultura, sob a coorde-
nação da Coreografa Mariângela 
Reiter Grandi. E nesta semana, a 
organização da maior Festa Típica 
do Oeste do Paraná, tem a honra 
de apresentar as candidatas deste 
ano, com uma breve apresentação 
de cada uma.

CANDIDATAS
- Daiciane Weiss - 22 anos
- Emily Leticia Willers Kotz - 20 
anos 
- Gabrieli Claci Lenhardt - 18 anos
- Jessica Andréia Fleck - 20 anos
- Kauana Nathali Zimmer - 18 
anos
- Lara Damke Mascarelo - 20 anos

DESCRIÇÃO DE APRESENTA-
ÇÃO DE CADA CANDIDATA:
Daiciane Weiss - 22 anos
Filha de Irio Weiss e Roselaine Inês 
Scheibel Weiss
Mora em Missal/PR

Advogada e estudante de Pós-Gra-
duação em Direito Tributário
O Que mais gosta de fazer?
“Ler e adquirir novos conhecimen-
tos, estar com a família e amigos”

Emily L. Willers Kotz - 20 anos 
Filha de Fabio Miguel Kotz e Elai-
ne Willers 
Mora em Missal 
Estuda no 5° período de Nutrição
O Que mais gosta de fazer?
“Sou uma mulher que preza pela 

qualidade de vida, e estar com a 
minha família que é o meu alicer-
ce, a minha base, é algo significati-
vo demais para mim. Poder dividir 
os momentos da minha vida com 
meus amigos e criar grandes memó-
rias me faz uma pessoa realizada, 
amizades verdadeiras importam 
e nos fazem bem. E posso concluir 
dizendo que o que faz meu coração 
bater mais rápido é a Dança, é ela 
que me move, que me completa, me 
faz única. E ela é um dos motivos 

pelo qual estou me candidatando a 
Rainha da 20ª Deutsches Fest”. 

Gabrieli Claci Lenhardt - 18 anos
Filha de: Janete Zanella e Flávio 
Ricardo Lenhardt 
Mora em Linha Bandeirantes inte-
rior de Missal 
Está no 4° ano do curso formação 
de docentes - CEPEM  
O Que mais gosta de fazer?
“Curtir a natureza, ouvir músicas e 
cuidar dos animais” 

Jessica Andréia Fleck - 20 anos
Filha de Janete Cleonice Melz Fle-
ck e Oneide Ataídes Fleck
Mora em Linha Boa Esperança - 
Missal 
Cursa o 7º período de psicologia 
O que mais gosta de fazer?
“Adoro poder passar tempo com a 
minha família, usar os momentos 
que puder para criar memórias fe-
lizes”. 

Kauana N. Zimmer - 18 anos
Filha de Janete Fátima de Moura 
Zimmer e Edson Claudemir Zim-
mer
Mora em Missal 
Está no 3° ano do ensino médio
O que mais gosta de fazer? 
“O que eu mais gosto de fazer é co-
nhecer novos lugares, estar com a 
minha família, sair com meus ami-
gos e aproveitar os momentos de 
lazer junto a pessoas que eu gosto”

Lara Damke Mascarelo - 20 anos
Filha de Claudia Damke Mascare-
lo e Cesar Eduardo Mascarelo 
Mora em Dom Armando - Missal 
Estuda: Medicina 
O Que mais gosta de fazer?
“Gosto muito de cantar, ler livros e 
aproveitar o tempo com meus fami-
liares e amigos”.

Assessoria de Imprensa 
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PESQUISA

Município de Santa Helena inicia estudo 
para implantação do novo sistema de 
transporte público municipal 

A Administração Mu-
nicipal de Santa Helena, 
através da Secretaria de 
Transporte, juntamente 
com a Associação Comer-
cial e Empresarial de Santa 
Helena (Acisa), iniciou na 
sexta-feira (10), uma pes-
quisa que levantará dados 
socioeconômicos e infor-
mações sobre o desloca-
mento da população pelo 
município. 

A coleta de dados, que 
será feita até o final do mês 
de março, visa identificar 
origens, destinos, modos 
de transporte e motivos, 
que são informações fun-
damentais para o dimen-
sionamento das linhas do 
futuro sistema de trans-
porte público municipal. 

Aproximadamente 400 
residências serão visitadas 
pelos pesquisadores, tanto 
na cidade quanto no inte-
rior. 

O trabalho é coorde-
nado pela Fundação de 
Pesquisas e Estudos So-
cioeconômico (FEPESE) 
da Universidade Federal 
de Santa Catarina, que foi 
contratada pelo Municí-
pio para realizar os estu-
dos técnicos, que poste-
riormente irão embasar o 
projeto de lei e os editais. 
Além do trabalho de pes-
quisa junto às residências, 
a FEPESE está reunindo 
dados de tráfego de veí-
culos, estradas e também 
fará o estudo econômico e 
financeiro do sistema. 

Um dos coordenadores 
da pesquisa e mestre em 

engenharia, Victor Caldei-
ra, ressalta que quatro pes-
quisadores, moradores de 
Santa Helena, farão o tra-
balho de levantamento de 
informações, por isso é im-
portante que a população 
os receba. “A pesquisa será 
feita nas casas das pessoas 
com o objetivo de ter uma 
base sobre os deslocamentos 
feitos no dia anterior, além 
de abordar características 
socioeconômicas”, destaca. 

Ao final do estudo, o 
município deverá apre-
sentar os resultados e de-
cidir pelo sistema que irá 
implantar. Santa Helena é 
uma das cidades que ain-
da não possui o transporte 
público regulamentado. 

A Universidade Federal 
de Santa Catarina é hoje 
uma das maiores insti-

tuições públicas do país e 
referência em estudos de 
mobilidade e transporte, 
atendendo o Governo Fe-
deral, o Estado do Paraná 
e diversos municípios do 
país, além de empresas 
privadas e também do ex-
terior.   

De acordo com secretá-
rio de Transportes de San-
ta Helena, Carlos Michiyo-
ri, com a paralisação de 
algumas linhas do sistema 
'metropolitano' intermuni-
cipal, a população passou a 
sentir grande dificuldade 
nos deslocamentos. “Isso 
tem prejudicado não só a 
busca por empregos, mas 
também o acesso das pesso-
as a diversos serviços públi-
cos. Com a implantação do 
sistema próprio vamos per-
mitir o atendimento para 

quem necessita se deslocar 
da cidade aos distritos ou 
vice-versa a trabalho.” des-
taca o secretário. 

A contratação da FE-
PESE atende um anseio da 
classe industrial e de pes-
soas que residem no inte-
rior do município. Apesar 
de haver vagas de empre-
go disponíveis no setor 
industrial, muitos candi-
datos não conseguem pre-
encher, por não ter meios 

próprios de deslocamento 
para virem até a cidade, o 
que acaba prejudicando o 
próprio desenvolvimento 
do município. 

O estudo completo de-
verá estar concluído até o 
mês de agosto deste ano. 
Os pesquisadores foram 
selecionados e treinados 
pelos técnicos da FEPESE 
e estão identificados com 
colete e crachá.

Assessoria de Imprensa 
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O número de funcionários aumentou mais de 160%, saindo de 9.847 em 2018 para 25.390 
em 2022, consolidando a Lar como a Cooperativa que mais emprega no Brasil.

Lar Cooperativa se reúne com prefeitos 
para debater demandas estruturantes

A Diretoria Executiva 
da Lar promoveu uma reu-
nião com os prefeitos da 
região Oeste do Paraná no 
dia 1º de março, os convi-
dados foram recebidos em 
seu centro administrativo, 
na cidade de Medianei-
ra (PR). O encontro com 
representantes do poder 
Executivo de 16 municí-
pios foi conduzido pelo 
diretor-presidente da Lar, 
Irineo da Costa Rodrigues. 
“Estamos preocupados com 
a saúde e bem-estar das 
pessoas, existe muito risco 
de acidentes”, ressaltou Iri-
neo ao mencionar algumas 
das principais demandas 
como faltas de terceiras 
pistas em trechos de ro-
dovias estaduais, falta de 
acesso adequado para o 
Complexo Bom Jesus em 
Medianeira na BR-277, e 
principalmente a falta da 
duplicação de Matelândia 
a Cascavel, com dificulda-
de de acesso para Unidade 
Industrial de Aves que tem 
um fluxo diário de mais de 
9 mil trabalhadores, sem 
mencionar caminhões de 
carga viva, caminhões de 
produto acabado e tercei-
ros que prestam serviço.

A reunião iniciou com 
uma apresentação da evo-
lução histórica da Lar, dé-
cada a década, as unidades 
produtoras e indústrias 
implantadas, investimen-
tos feitos na região, geração 
de empregos, renda distri-
buída aos associados da 

Lar e principalmente aos 
integrados das atividades 
pecuárias, em sua maioria 
pequenos produtores ru-
rais. Em sua fala, a prefei-
ta de Itaipulândia Cleide 
Inês Griebeler Prates res-
saltou: “Itaipulândia é um 
município que tem gerado 
muita renda e muito em-
prego através da Lar, tanto 
através da indústria, como 
no agro, então sempre esta-
mos incentivando com leis 
específicas para o município 
poder cada vez mais ter esse 
retorno tanto em empregos 
quanto em impostos, e este 
encontro também nos per-
mite saber das demandas 
e as necessidades e juntos 
podermos construir e rei-
vindicar junto aos órgãos 
competentes, Governo do 
Estado, associações de pre-
feitos para a gente poder 
melhorar cada vez mais a 
infraestrutura, estradas e 

acessos para que nós tenha-
mos cada vez menos proble-
mas e mais renda”.

Em números é pos-
sível citar o exemplo da 
avicultura, que de 2018 
para 2022 a Lar dobrou o 
seu tamanho, saindo de 
um abate de 500 mil aves/
dia para 1 milhão de aves/
dia. O número de funcio-
nários aumentou mais de 
160%, saindo de 9.847 em 
2018 para 25.390 em 2022, 
consolidando a Lar como a 
Cooperativa que mais em-
prega no Brasil. Na geração 
de renda os associados in-
tegrados da Lar (ovos fér-
teis, frango, suínos, ovos 
postura)  receberam em 
2022 mais de R$ 450 mi-
lhões, todos os sócios um 
total de R$ 236 milhões 
entre bonificações agrí-
colas, sobras de balanço e 
depósito em conta capital 
e todos os funcionários re-

ceberam o 14º salário inte-
gral que soma outros R$ 48 
milhões, valores esses que 
permanecem na região e 
movimentam a economia.

Com o objetivo de so-
mar forças com os prefeitos 
para buscar soluções, a Lar 
listou dentre as principais 
necessidades do Oeste: 
energia elétrica trifásica de 
qualidade para as proprie-
dades rurais, conclusão das 
subestações de São Miguel 
do Iguaçu e Serranópolis 
do Iguaçu, reservação de 
água da chuva, conectivi-
dade no campo, conclusão 
do asfaltamento entre Ra-
milândia e Santa Helena/
Missal, recapagens e acos-
tamentos nas rodovias es-
taduais, terceiras pistas, 
acessos e áreas de desacele-
ração das rodovias estadu-
ais para estradas rurais.

“Sabemos da dificulda-
de dos agricultores, hoje os 

caminhões estão maiores e 
a quantidade também, en-
tão precisamos de estradas, 
rodovias melhores para o 
escoamento das safras, da 
produção de frangos, suí-
nos. Nós temos como direi-

to, dever e obrigação cobrar 
isso dos deputados que ele-
gemos, por serem nossos 
municípios aqui do Oeste 
que mais produzem alimen-
tos no Paraná, então preci-
samos ser bem atendidos”, 
reforça o prefeito de São 
Miguel do Iguaçu, Boaven-
tura Manoel Joao Motta.

Pela primeira vez o 
prefeito de Entre Rios do 
Oeste participa deste en-
contro, haja vista que a Lar 
agora está presente no mu-
nicípio com uma indústria 
de rações: “Fiquei muito 
contente de ver aquilo que 
realmente a Lar é hoje. E 
para Entre Rios do Oeste é 
uma satisfação enorme ter 
a Lar com sua indústria, 
isso está beneficiando mui-
to a cidade, estamos todos 
contentes”.

Assessoria de Imprensa 
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CANTEIRO DE OBRAS

Duplicação Caramuru-Sede avança, 
investimento é de R$4,6 milhões

Quem reside em Itai-
pulândia há alguns anos, 
talvez possa ter a impres-
são de ter vivido em duas 
cidades diferentes. Acon-
tece que o município vem 
crescendo em ritmo ace-
lerado e se desenvolvido 
como nunca visto, em 30 
anos de história. A obra de 
duplicação Caramuru-Se-
de reflete este cenário. 

Paga pelos cofres públi-
cos através da Administra-
ção Municipal, a duplica-

ção tem extensão de 1.530 
metros, e contará com 
8.700m² de asfalto novo, 
1.000m² de novas calçadas, 
3.000m² de ciclovia, 96 
postes com luminárias em 
LED e outras melhorias: 
tudo pensado na qualidade 
da mobilidade urbana e na 
segurança dos moradores 
de Itaipulândia.

Para facilitar o acesso 
dos usuários da via ao Lo-
teamento Facione, será fei-
ta uma rotatória com pro-
jeto paisagístico em toda 
a extensão. Além disso, o 

projeto contempla ainda a 
implantação de 1.500 me-
tros de galerias para esco-
amento das águas pluviais. 
A obra tem um investi-
mento de R$4.667.854,90 
e a empresa executora é 
a CONSPETRA OBRAS 
LTDA.

CANTEIRO DE OBRAS
Outros investimentos 

realizados pela Admi-
nistração Municipal é a 
construção da Rodoviária 
Municipal Alcides Codo, 
o Centro Municipal de 

Educação Infantil Arco-Í-
ris, a reforma no Centro 
de Eventos, reforma em 
CMEIs e escolas, instala-
ção de portões eletrônicos 
e câmeras de segurança 
nas instituições de ensino, 
dezenas de quilômetros 
em asfalto, e claro, o Luz 
Solar Para Todos. Irá sair, 
ainda, o novo Hospital e 
Maternidade Itaipulândia 
e o novo Centro de Saúde 
com área para todas as es-
pecialidades.

Assessoria de Imprensa 

Funcionários comissionados de 
Itaipulândia são contemplados com 
Vale-Alimentação e Vale-Transporte

Os servidores públicos 
de Itaipulândia obtive-
ram, recentemente, uma 
nova conquista: após en-
vio de Projeto de Lei para 
a Câmara de Vereadores e 
aprovação do Legislativo, o 
Poder Executivo concedeu, 
no mês de março, o direito 
de Vale-Alimentação e Va-
le-Transporte para os ser-
vidores comissionados. 

A entrega oficial dos 

benefícios foi realizada na 
segunda-feira (13) no Au-
ditório do Paço Municipal 
Tancredo Neves, com a 
presença da prefeita Clei-
de Prates e do vice-prefei-
to Lindolfo Martins Rui. 
Ao todo, 63 trabalhadores 
irão receber os valores de 
R$648,63 de Auxílio-Ali-
mentação e R$353,60 de 
Auxílio-Transporte, totali-
zando R$1.002,56, deposi-
tados até o dia 10 do mês 

subsequente ao mês vigen-
te. 

Conforme aponta Mar-
lei Lautert, oficial adminis-
trativo do Departamento 
de Recursos Humanos, “o 
benefício é baseado na per-
feita harmonia com o reló-
gio-ponto digital. Por isso, 
precisamos conferir o ponto 
de todos antes de lançar os 
valores correspondentes a 
cada servidor”.
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Reforma no Monumento Nossa 
Senhora Aparecida irá garantir mais 
segurança para os visitantes

O Monumento Nossa 
Senhora Aparecida, em 
Itaipulândia, está receben-
do uma reforma na sua 
infraestrutura e na parte 
superior. A obra, realizada 
pela Administração Mu-
nicipal, é a primeira desse 
porte desde a inauguração, 
em outubro de 2000 e irá 
garantir mais segurança 

para os visitantes.
A equipe técnica e os 

profissionais estão traba-
lhando com todo o cuida-
do que a Imagem merece. 
Neste momento, será refor-
çada a estrutura do concre-
to armado e uma nova im-
permeabilização, a fim de 
evitar infiltração. Também 
serão instaladas janelas 
venezianas, favorecendo a 

entrada e saída de ar. 
O Responsável Técnico 

pela elaboração do Projeto 
foi o engenheiro civil Lucas 
Tozzi, sendo Especialista 
em Engenharia Diagnósti-
ca Perícia e Patologia das 
Construções, além de Ins-
petor I de Estruturas de 
Concreto (IBRACON).
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Bravíssimo Concertos  
retorna com a música clássica 
de Chopin 

Medianeira recebe na 
quinta-feira, 30 de março, a 
nova temporada de Bravís-
simo Concertos

O primeiro concerto 
do ano terá como atração 
o pianista internacional 
Pablo Rossi - indicado ao 
Grammy Latino na cate-
goria “Melhor Álbum de 
Música Clássica" - que nos 
brindará com uma noite 
inesquecível com o espe-
táculo ‘'Pelos Caminhos 
de Chopin’'. Além disso, o 
concerto será apresentado 
pela curadora Liana Justus, 
especialista em formação 
de plateia para música clás-
sica com mais de 25 anos de 
experiência.

 ‘'Pelos Caminhos de 
Chopin’' será apresenta-
do Medianeira no dia 30 
de março às 20h no CPC 
Arandurá.

Os ingressos são gra-

tuitos e podem ser retira-
dos com antecedência pelo 
Sympla, através do link 
(disponível na bio): https://
linktr.ee/bravissimocon-

certos
O Bravíssimo Concer-

tos tem o apoio da Prefeitu-
ra de Medianeira.

TG realizada Formatura de 
Matrícula marcando o início da 
instrução da Turma 2023

O Tiro de Guerra de 
Medianeira realizou na 
noite da sexta-feira (10) 
a Formatura de Matrícula 
dos novos atiradores da 
turma de instrução 2023.

A cerimônia foi pre-
sidida pelo prefeito e 
Diretor do TG Antonio 
França, e contou com a 
presença do presidente 
da Câmara Joselito Mu-
niz, e do comandante do 
TG Subtenente Thomaz, 
o comandante da PM Te-
nente Góes, os vereadores 
Douglas Gerviack e Ani-
nha Santos Lima, a secre-
tária de Administração e 
Planejamento Solange de 
Lima, bem como de ex-
pressiva participação dos 
familiares e amigos dos 
atiradores.

Os 50 novos atirado-
res da turma 2023 en-
traram em trajes civis, 
após a apresentação os 

atiradores vestiram pela 
primeira vez o uniforme 
camuflado do Exército 
Brasileiro.

O prefeito França des-
tacou que servir o Tiro de 
Guerra é uma oportuni-
dade única na vida dos 
jovens. “Aqui é uma gran-
de família, que possuem 

valores que precisam ser 
seguidos e desenvolvi-
dos, é muito além de ape-
nas serviço militar, é um 
aprendizado par ao resto 
da vida de cada um de 
vocês, aproveitem, e um 
bom ano de instrução”.
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