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Jones Heiden afirma
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pagar cada voto com
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e tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a
injustiça. De tanto ver agigantarem-se os
poderes nas mãos dos maus, o homem chega
a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a
ter vergonha de ser honesto.”

Este é um trecho do discurso que Ruy
Barbosa fez no Senado Federal em 1914. Mais
tarde, a poeta Cleide Canton usou este trecho
num poema com o título “Sinto vergonha de
mim”, que ganhou notoriedade a partir da
declamação feita por Rolando Boldrin.

Passados mais de 100 anos daquele
pronunciamento, parece que ele foi feito agora.
Parece se aplicar tão bem à realidade que
presenciamos no dia a dia do nosso País. Que
ânimo tem o povo humilde para continuar sendo
honesto diante de tanta desonra e injustiça que
assistimos perplexos a cada novo dia.

Na semana passada, a Transparência
Internacional divulgou os índices de percepção
da corrupção (IPC) referentes ao ano de 2017.
Foram avaliados 180 países. Em nenhum
momento anterior havíamos ficado em posição
tão ruim: caímos do 79.º para o 96.º lugar, ou
seja, caímos 17 posições no ranking mundial.
Vergonhoso.

É bem verdade que se trata de um indicador
de percepção subjetiva da corrupção, que tem
como matéria-prima a opinião de pessoas
avaliando o ano de 2017. Mas, jamais existirão
meios de medição objetiva exata da corrupção
ou do volume exato de recursos nela envolvidos
ou desviados.

Os dados revelam que mesmo com todo o
combate que está sendo feito, a corrupção
continua sendo uma hemorragia grave. Os
escândalos continuam acontecendo e a Lava
Jato mostra isso. Na semana passada chegou
aos abusivos preços praticados no pedágio do
Paraná. Já era hora.

Mas, o índice negativo do Brasil na
Transparência Internacional não é tão somente
pelos escândalos revelados pela Lava Jato.
Temos muitas outras situações vergonhas, que
avolumaram a percepção da corrupção. A
reforma política que não vingou, por exemplo.
O episódio Aécio Neves, surpreendido numa
situação suspeita, que enfraqueceu o STF
quando prevaleceu a palavra final do Senado
mantendo-o no cargo. A prisão de Paulo Maluf.

Ou seja, sobram motivos para explicar porque
o IPC foi o mais alto para o Brasil de todos os
tempos.

Ao fazer o balanço de 2017 é possível
concluir que apesar do trabalho da Lava Jato,
ainda estamos tão somente enxugamos gelo,
pois não foram instituídas mudanças de rota
reestruturantes, de impacto, para refrear a
corrupção.
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Com mais de 530 expositores nacio-
nais e internacionais e 265.300 visitan-
tes de diversos países, o 30º Show Rural
da Coopavel, de Cascavel, realizado en-
tre os dias cinco e nove de fevereiro, vol-
tou a surpreender pelos resultados ex-
cepcionais para o agronegócio regional,
paranaense e brasileiro.

Esse balanço positivo não se resume
à movimentação 1,8 bilhão de reais na
comercialização de máquinas e novas tec-
nologias, para o pequeno, médio e gran-
de produtor, envolvendo as mais diver-
sas atividades produtivas, do cultivo de
hortifrutigranjeiros até a criação de bovi-
nos de carnes nobres, passando pela
agricultura de precisão.

O evento, considerado um dos maiores
e melhores do mundo, se tornou a princi-
pal vitrine do agronegócio do Paraná e do
País, chamando a atenção de empresas e
produtores e atraindo investimentos cada
vez maiores no desenvolvimento de novas
tecnologias para o campo, como exige o
mercado consumidor globalizado e cada
mais exigente e competitivo.

Mesmo assim, em nossa opinião, depois
de visitar o evento dezenas de vezes e em
duas oportunidades somente na edição de
2018, acreditamos que o seu maior lega-
do para agronegócio do Oeste do Paraná e
todo o Estado, não pode ser dimensiona-
do em números ou outros dados estatísti-
cos, pois seus reflexos motivacionais são
cada vez mais decisivos, para a família ru-
ral, do presente e do futuro.

Trata-se do efeito psicológico de es-
petáculo tão bonito e alentador, em suas
centenas de estandes, jardins, exposi-
ções, demonstrações e outras atrações,
em espaço com 720 mil metros quadra-
dos, estacionamento com 12 mil vagas
e 15 quilômetros de ruas asfaltadas e
passeios cobertos, dotado de restauran-

te com capacidade para atender quatro
mil pessoas sentadas e fornecendo 45
mil refeições por dia.

O local, pela sua dimensão, comodidade
e representatividade, pois é abastecido pela
produção de alimentos de qualidade da re-
gião, favorece o diálogo e motiva a reflexão
entre os visitantes, sobre a importância do
evento, suas origens, finalidades e benefí-
cios, levando a maioria à consciência e sa-
tisfação de que trata-se de fruto da com-
petência e empreendedorismo da Coopa-
vel, mas também da capacidade e dedica-
ção de agricultores da região.

Com isso, a denominação de colono ou
agricultor, que já foi  pejorativa, pois era
considerada sinônimo de ignorância e
atraso, como se fosse cidadão inferior ao
morador da cidade, virou passado. Hoje,
graças à repercussão positiva de eventos
como Show Rural, inclusive nos meios de
comunicação social e redes socais, e ao
desempenho cada vez mais espetacular
do setor, começa a acontecer o inverso.

O produtor hoje orgulha-se da profissão
que exerce e bate no peito ao assumir a
condição de principal gerador de estabili-
dade social e desenvolvimento econômi-
co do País, oferecendo alimentos de quali-
dade, saudáveis e a preços acessíveis
para toda a população, além de gerar ex-
cedentes para a exportação, emprego e
renda para a sociedade e contribuir para
a preservação dos recursos naturais.

Tanto isso é verdade que o antigo êxodo
rural está sendo revertido, com jovens gra-
duados buscando empregos no agronegó-
cio e a qualidade de vida do meio rural, su-
perando o antigo problema da sucessão
familiar, pois hoje a esposa e filhos de agri-
cultores têm orgulho de sua condição e
querem levar adiante os negócios do titu-
lar. Sabemos disso convivendo diariamen-
te com os heróis e heroínas do campo.
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O deputado estadual Ademir
Bier, presidente da Frente Parla-
mentar Contra a Renovação dos
Contratos de Pedágio no Paraná,
está propondo a realização de
uma Audiência Pública para dis-
cutir o novo modelo de contra-
tos de pedágio que devem vigo-
rar no Paraná a partir do final de
2021. De acordo com o deputa-
do, as entidades de classe, coo-
perativas, transportadores e a
população em geral devem par-
ticipar da construção do novo
modelo de pedágio, para que
não ocorram os mesmos erros
de 1997, quando passou a vigo-
rar a cobrança nas rodovias pa-
ranaenses. “O momento é de
união da população paranaense.
Esta mobilização é necessária
para que não seja cometido o
mesmo erro que foi em 2017,
quando os atuais contratos pas-
saram a vigorar no Estado”, ex-
plicou Ademir Bier.

A proposta de Bier está sen-
do encaminhada para O DNIT,
DER, Procuradoria da República,
Tribunal de Contas da União, Tri-
bunal de Contas do Estado, Fiep,
Faciap, Fetranspar, cooperativas,
sindicatos, Ocepar, além dos ór-
gãos que realizam o controle do

Ademir Bier propõe Audiência
Pública para discutir novo
modelo de pedágio no Paraná

DEPUTADO DEFENDE QUE AS ENTIDADES DE CLASSE, COOPERATIVAS, TRANSPORTADORES
E A POPULAÇÃO EM GERAL PARTICIPEM DA CONSTRUÇÃO DO NOVO MODELO

pedágio. “O objetivo é encontrar
uma solução conjunta para um
novo modelo de contrato, que
mantenha a qualidade das rodo-
vias e que seja aplicado com um
preço justo e que, efetivamente,
seja executado em sua totalida-
de”, explicou o deputado.

A proposta da Audiência Pú-
blica também prevê a participa-
ção dos pré-candidatos ao Go-
verno do Estado, que poderão
apresentar suas propostas para
o setor. “É importante que a po-



Impeachment do prefeitoImpeachment do prefeitoImpeachment do prefeitoImpeachment do prefeitoImpeachment do prefeito
O Observatório Social de Santa Helena protocolou na manhã de terça-
feira (27) um pedido de impeachment contra o prefeito de Santa
Helena, Airton Antônio Copatti, do MDB. O pedido foi motivado por
denúncias de nepotismo e concessão de gratificações.

Assinatura transferidaAssinatura transferidaAssinatura transferidaAssinatura transferidaAssinatura transferida
O governador Beto Richa não estará mais em Marechal Cândido Rondon
nesta sexta-feira (02), como estava originalmente previsto. Ele viria para
assinar a ordem de serviço para a construção do contorno viário oeste,
mas questões técnicas e legais teriam atrasado o processo. Por isso, ele
adiou a vinda para o dia 16 de março, às 14 horas, na sede do BPFron.

O contornoO contornoO contornoO contornoO contorno
Aliás, o contorno oeste terá seis quilômetros de extensão, com
investimento de R$ 19,9 milhões. A obra começa no quilômetro 27 da
PR-467, entre o frigorífico da Copagril e a “Estrada do Lira”, até a BR-
163, próximo às futuras instalações do frigorífico de suínos Fribrasil.

Calçamento no Condomínio GuaraniCalçamento no Condomínio GuaraniCalçamento no Condomínio GuaraniCalçamento no Condomínio GuaraniCalçamento no Condomínio Guarani
O deputado federal Nelson Padovani atendeu a um pedido do vereador
Adriado Backes e viabilizou uma verba de R$ 300 mil para o calçamento
com pedras irregulares no Condomínio Guarani. O vereador recebeu a
notícia na semana passada, quando em viagem a Brasília.

Recape Margarida a PatoRecape Margarida a PatoRecape Margarida a PatoRecape Margarida a PatoRecape Margarida a Pato
Vai ser licitada no dia 9 de março a primeira etapa de recape asfáltico
ligando o distrito de Margarida e a sede municipal de Pato Bragado.
Quem festeja a obra é o veredor Adriano Cottica, que reivindicou o
recursos junto ao deputado federal Dilceu Sperafico.

Encontro do PPEncontro do PPEncontro do PPEncontro do PPEncontro do PP
Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de mais de 50 municípios
da região participaram no último sábado (24) do encontro do PP na
cidade de Toledo. O evento contou com a presença da vice-governadora
Cida Borghetti e do ministro da Sáude, Ricardo Barros. Na ocasião,
Ricardo Barros anunciou a liberação de 10 parcelas de R$ 600 mil e mais
de R$ 1,2 milhão para serem investidos na UTI do Hospital Bom Jesus.

pulação saiba o que estão pla-
nejando os pré-candidatos para
a questão do pedágio no Paraná
a partir do novo contrato. Será
uma oportunidade que eles te-
rão de discutir com as entidades
e com a população um dos as-
suntos mais polêmicos do Esta-
do nos últimos 20 anos”, concluiu.

A previsão é de que a Audi-
ência Pública seja realizada na
Assembleia Legislativa do Esta-
do do Paraná na segunda quin-
zena de março.

DIVULGAÇÃO

 Deputado Ademir Bier: “O objetivo é encontrar uma
solução conjunta para um novo modelo de contrato”
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Cicloturismo reúne mais de 1.400 ciclistas
em Marechal neste fim de semana

TRATA-SE DA ETAPA DE ABERTURA DO 6º CIRCUITO REGIONAL,
UM DOS MAIORES EVENTOS DO GÊNERO JÁ PROMOVIDOS NO PARANÁ

 O município de Marechal
Cândido Rondon vai sediar, nes-
te domingo (04), a etapa de aber-
tura do 6º Circuito Regional de
Cicloturismo. A estimativa dos or-
ganizadores é que mais de 1.400
ciclistas de toda a região – além
do Mato Grosso do Sul, Santa
Catarina, Paraguai e Argentina -,
participem do evento.

A realização é da Adetur
(Agência de Desenvolvimento da
Região Turística Cataratas do
Iguaçu e Caminhos ao Lago de
Itaipu) em parceria com a Asso-
ciação Rondonense de Ciclismo
e Prefeitura, com patrocínio más-
ter da Audax, Copagril, Sicoob
e Sicredi e apoio da Itaipu Bina-
cional e Conselho dos Municí-

É OBRIGATÓRIO
PARA PARTICIPAR:
 Capacete
 Documento com foto
    para credenciamentonscriçõesI

Local: Centro de Eventos
Werner Wanderer
6h30: início do credenciamento
e café da manhã
8h00: concentração
8h30: largada
12h00: almoço e sorteio

rogramaçãoP
Scharles Abbeg, diretor de eventos da Associação Rondonense de
Ciclismo, revela que o número de inscritos superou as expectati-
vas iniciais. A comissão organizadora previa um evento com a
participação aproximada de mil inscritos, meta que foi ultrapas-
sada com antecedência na manhã de terça-feira (27).
Aas inscrições antecipadas, no valor de R$ 65, serão encerradas
hoje (1º), somente para pagamento com cartão de crédito através
do site www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo.
No domingo serão abertas novas inscrições no local do evento, no
horário das 6h30 às 8h00, ao custo de R$ 90. Haverá sorteio de
cinco bicicletas, sendo duas delas exclusivamente para os 400
primeiros que se inscreveram na etapa. Também serão sorteados
mais R$ 5 mil em prêmios diversos entre todos os inscritos.

Além de desfrutar do
passeio em meio às paisa-
gens do interior do municí-
pio, outro grande atrativo do
Cicloturismo em Marechal
Cândido Rondon é a
gastronomia a ser servida
aos participantes.
Além do café da manhã
com grande variedade de
alimentos saudáveis para
encarar a pedalada, no
almoço os participantes vão
apreciar os pratos típicos
rondonenses Boi no Rolete e
Leitão à Marechal, incluin-
do também frango e
acompanhamentos.

astronomiaG

Fique atento às regras para participação de menores de
idade, conforme regulamento disponível no site
www.adeturcataratasecaminhos.org.br/cicloturismo

pios Lindeiros.
As atividades estarão

concentradas no Centro
de Eventos Werner Wan-
derer, de onde os ciclis-
tas farão a largada do
passeio que terá trajetos
de 23 e 40 km, passando
por estradas rurais.

Durante a pedalada, os ciclis-
tas serão surpreendidos com di-
versas atrações, entre elas uma
mini Oktoberfest.
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O vereador Ronaldo Pohl solicita odontólogo e
outros profissionais da saúde para atuarem no posto
de saúde do Jardim Botafogo. Pohl requer ainda, a
construção de novas salas de aula nas creches
rondonenses.

Claudio Kohler propõe ao Saae que instale um
bebedouro junto ao acesso ao frigorífico de aves da
Copagril. Também solicita à prefeitura que limpe o
passeio público da Rua Bem-Te-Vi, no Bairro São
Francisco.

Requerimento do vereador Vanderlei Sauer visa a
liberação de equipamentos agrícolas à Associação
de Produtores da Linha São Cristóvão. Ele ainda
sugere que sejam feitos reparos nas estradas rurais
da Linha Colorado, na região de Vila Curvado e de

acesso à Linha Arara.

Dorivaldo Kist (Neco) está cobrando melhorias com
patrolamento e cascalhamento da estrada rural na
Linha Santos Dumont, localizada entre o distrito de
Porto Mendes e a localidade de Bela Vista.

O presidente da Câmara de Marechal Cândido
Rondon, Pedro Rauber, está solicitando que a
prefeitura agilize os trâmites para instalação de
academia ao ar livre na Praça 31 de Outubro, na
região central da cidade.

O vereador Gustavo Borchert, de Quatro Pontes,
está cobrando a implantação de lombadas eletrônicas
na PR 239 nas proximidades Floricultura Flora Olinda.

Vilma Dolores Karkow, vereadora no
município de Quatro Pontes, está sugerindo que a
prefeitura providencie a climatização do Clube de
Idosos.

Pedido do vereador Paulo Brandt solicita agilidade
na implantação do programa de pedras irregulares
através do convênio da Itaipu, no trecho que liga
Quatro Pontes a Linha Água Verde até divisa com
Marechal Rondon.

Em Entre Rios do Oeste, a vereadora Alessandra
Caetano Lupges sugere a colocação de tachões na
Rua Amazonas e suas transversais, evitando que os
motoristas dirijam em alta velocidade.

Para atender os agricultores de Pato Bragado, o
vereador Jair de Sousa está solicitando a aquisição
de um rachador de lenha, máquina forrageira
giratória e uma enfardadeira de grama para feno e
pré-secado (sistema bola).

O vereador Airton Valdecir Schmitt quer reavaliação
da intenção do traçado da ciclovia que liga o Portal
de Pato Bragado ao acesso à linha Progresso.
Também, solicita permissão para a construção de
via marginal na rodovia no trecho que dá acesso ao

Lago Municipal de Pato Bragado.

Novo coro juvenil é
apresentado à comunidade
estudantil rondonense

O CORO JUVENIL CANTA MARECHAL É UM PROJETO
CULTURAL INDEPENDENTE E JÁ CONTA COM 60 CANTORES

O lançamento do Coro Juvenil
Canta Marechal aconteceu na últi-
ma sexta-feira (22), nas dependên-
cias do Colégio Evangélico Martin
Luther.  O projeto partiu da inicia-
tiva dos pais, familiares e também
ex-cantores de um coro juvenil do
município, que buscaram uma al-
ternativa para dar continuidade à
prática coral juvenil pela metodo-
logia, já testada e aprovada do
Movimento Coral Juvenil.

O Coro Juvenil Canta Marechal
é um projeto cultural independen-
te. Já conta com 60 cantores e terá
o apoio e realização da AACOP –
Associação de Arte e Cultura do
Oeste do Paraná.  O projeto, pla-
no de ensaios e metodologia fo-
ram desenvolvidos pelo produtor
cultural e presidente da AACOP,
Luis Felipe Cavalcanti de Albuquer-
que, que também colocou à dis-
posição dos cantores rondonen-
ses uma equipe de renomados
profissionais, sendo eles: Michele
Coelho, cantora lírica rondonense
e preparadora vocal para corais,
atualmente mestranda na Itália que
continuará acompanhando os tra-
balhos do novo coro; professora
Karolyne Liesenberg, de Curitiba,
estudante do último ano de gra-
duação em Canto Lírico pela Be-
las Artes do Paraná, e que men-
salmente virá trabalhar técnica com



Parlamento

 O maestro Gerson
Daniel Giese estará à
frente do Coro Juvenil

Canta Marechal.

os jovens cantores; Djonatan Le-
dur, de Toledo, barítono, cantor
lírico formado pela Belas Artes do
Paraná e preparador vocal das
vozes masculinas do Coro jovem
Masculino “Nós da Voz”, da qual
muitos cantores rondonenses fa-
zem parte; Matheus Egewarth, pi-
anista dos coros do Movimento
Coral Juvenil. E ainda, maestro
Gerson Daniel Giese, diretor e co-
ordenador geral do Movimento
Coral Juvenil, que estará à frente
do Coro Juvenil Canta Marechal.
Gerson possui experiência há 14
anos em coros juvenis. É forma-
do em Direito e Administração e
pós-graduado em Regência Co-
ral em São Paulo.

As matrículas para o coral
podem ser realizadas gratuita-
mente na secretaria do Colégio
Evangélico Martin Luther. É aber-
to para adolescentes e jovens
com idade entre 12 e 22 anos.

Os ensaios acontecerão nas 4ª
e 6ª-feiras, das 18 às 19h30, em
uma sala especialmente prepara-
da pela direção do colégio e não
haverá custo para o cantor.

Para fazer parte do coral, bas-
ta ter vontade e disposição para
o aprendizado musical. Não há
necessidade de teste vocal e nem
ter conhecimentos musicais.

O projeto contará com o apor-

DIVULGAÇÃO

te financeiro de futuros patrocina-
dores e apoiadores culturais. Es-
tes podem entrar em contato para
obter mais informações. Referên-
cias sobre o Coral juvenil Canta Ma-
rechal poderão ser obtidas no site
www.movimentocoraljuvenil.com ou
através do número (45) 99845-6866.

Claudemir Ricardo, de
Entre Rios do Oeste, foi

ordenado padre no
último dia 24. Agora

ele vai assumir a
Paróquia São

 Roque da cidade
de Nova Aurora.

Ordenação



 TRIBUNA DO OESTE: Prefeito, que avaliação o
Sr. faz após um ano de administração neste seu
segundo mandato?

JONES HEIDEN: Foi um ano de muito trabalho.
Vamos levar muitos anos até realizarmos tudo o que
gostaríamos. Mas a avaliação é, realmente, positiva.
Tudo o que pensamos e planejamos está acontecen-
do. Temos praticamente todos os projetos concluídos.
Estamos buscando recursos que conseguimos do go-
verno do estado e de emendas federais para colocar
em prática o planejado.

 Tem alguma proposta de campanha que será
difícil de ser atendida no decorrer do mandato?

Fomos bastante seguros em tudo o que prome-
temos durante a campanha. No pedir votos, mais
ouvimos do que falamos. Vimos o anseio de toda a
comunidade e fizemos uma proposta de trabalho.

Dentro daquilo que projetamos, vejo que conse-
guiremos atender a maioria dos casos. O que
não for possível, dei-
xaremos projetos
prontos para o pró-
ximo prefeito. Ainda
tenho três anos
frente à administra-
ção. Espero que as
próximas deman-
das sejam executadas e possamos beneficiar
o coletivo do município. Pensamos em todos.

Acredito que conseguiremos atender os com-
promissos feitos com a sociedade.

 Qual será a prioridade para este segundo
ano do seu governo?

Não tenho uma ou duas prioridades. Den-
tro da administração, tudo é prioridade.

Todos os setores são importantes.
Na educação, a principal prio-

ridade é a construção da cre-
che. É uma reivindicação
antiga e sabemos da ne-
cessidade. Na viação,
obras e serviços, a prio-
ridade é concluir o bar-
racão de obras.
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JONES HEIDEN

O PREFEITO DE ENTRE RIOS DO OESTE
FALA SOBRE SEUS DESEJOS E

EMPECILHOS QUE SURGEM DIANTE
DA GESTÃO PÚBLICA

“Acredito que vamos conseguir atender todos
os compromissos feitos com a sociedade”

O
Meu compromisso com o eleitorMeu compromisso com o eleitorMeu compromisso com o eleitorMeu compromisso com o eleitorMeu compromisso com o eleitor
é pagar cada voto com muitoé pagar cada voto com muitoé pagar cada voto com muitoé pagar cada voto com muitoé pagar cada voto com muito

serviço, muita seriedade, muitaserviço, muita seriedade, muitaserviço, muita seriedade, muitaserviço, muita seriedade, muitaserviço, muita seriedade, muita
sinceridade e muito trabalho”sinceridade e muito trabalho”sinceridade e muito trabalho”sinceridade e muito trabalho”sinceridade e muito trabalho”
‘‘

 Que área da administração mais preocupa o
prefeito?

Minha preocupação maior é a geração de empre-
gos. Estamos trabalhando para sanar o problema. É
uma reinvindicação da população e pretendemos ge-
rar os empregos pedidos e cobrados.

 Como está o relacionamento com a Câmara
Municipal? Os projetos do Executivo tramitam
normalmente?

O relacionamento está muito bom. Toda segunda-
feira temos uma reunião com o legislativo para expli-
car os projetos que vão à Câmara, qual a necessida-
de e urgência de cada um. Tentamos sanar as dúvi-
das para evitar equívocos na hora da aprovação. To-
mamos essa decisão em 2013 e ela tornou a adminis-
tração participativa. Os vereadores leem, estudam,
fazem sugestões, e até alteram alguma coisa nos pro-
jetos antes de irem à sessão.

 O ano de 2018 é de
eleições. Até que ponto
isso ajuda ou prejudica
o andamento da máqui-
na pública municipal?

Ano de eleição tem
prazo curto. Pouco tempo

para licitar, iniciar uma obra, fazer as primeiras medi-
ções. Prejudica em muito. Se, um dia, os deputa-
dos ou a classe política mais alta do Brasil pudes-
sem rever isso, unificar todas as eleições ajudaria
muito. Cada dois anos ter uma eleição é complica-
do para dar andamento a todos os serviços e proje-
tos dentro do município.

 Por falar em eleições, qual será o comporta-
mento do prefeito e do grupo de sustentação
política do seu governo? Quem irão apoiar?

Sou do PSD. Tudo indica que o Ratinho Junior
sairá candidato. Meu vice Ari Maldaner e toda a equi-
pe dos vereadores do PP acreditam que a Cida Bor-
ghetti também sairá candidata. Primeiro precisamos
esperar definição em nível de Estado. Depois, com
muito respeito e inteligência, tomar uma postura. Dei-
xaremos as portas abertas para quem nos atendeu
bem como o Sérgio Souza e o Kaefer. E vamos falar
bem de quem representa Entre Rios do Oeste, como
o Elio Rush, Schiavinato e Ademir Bier.

 Suas considerações finais.
Espero, no final do mandato, dizer que a missão

foi cumprida. Desejamos sair de cabeça erguida. E
em 2020, ser grato a todo cidadão entrerriense por ter
depositado seu voto em Jones e Ari. Que, realmente,
possamos mudar a cara do nosso município.

prefeito de Entre Rios do Oeste, Jones
Heiden, avalia positivamente seu
primeiro ano de administração nesta
segunda gestão. Sabe que tem muito a
fazer pelo município e mostra-se

confiante para executar os projetos até o final
do mandato. Inclusive, destaca a boa relação
com a Câmara Municipal e deixa
claro que, no período
de eleições apoiará
candidatos que
realmente trabalham
pela comunidade
entrerriense.

Cada doisCada doisCada doisCada doisCada dois
anos ter umaanos ter umaanos ter umaanos ter umaanos ter uma

eleição éeleição éeleição éeleição éeleição é
complicado”complicado”complicado”complicado”complicado”
‘‘

 JONES
HEIDEN,
PREFEITO DE
ENTRE RIOS
DO OESTE.
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 Nos dias 16, 17 e 18 de mar-
ço, acontecerá no Parque de Ex-
posições de Pato Bragado, o 30º
Concurso Nacional do Cupim As-
sado e Jubileu de Prata. A 17ª
edição do concurso de Miss Pato
Bragado abrirá a festividade. A
atração é organizada pela Comis-
são Central Organizadora (CCO).

O evento iniciará às 22 horas
de sexta-feira (16) com o desfile
de sete candidatas: Amanda Lua-
na Borges, Daiane Niederle, Elia-
na Mallmann, Louize Andressa
Eggers Schneider, Madalena Blatt

Concurso de Miss abrirá as festividades
do jubileu de prata em Pato Bragado

EVENTO ACONTECE A CADA DOIS ANOS E
MARCARÁ A ABERTURA DOS FESTEJOS.

 Candidatas ao título de
Miss Pato Bragado 2018/19

  Entre os dias 07 e 23 de
março, na sede do antigo Fórum,
haverá um mutirão para cadas-
trar interessados em adquirir a
casa própria através do novo pro-
grama habitacional de Marechal
Rondon. Ao todo, serão 470 no-
vas moradias no município.

O atendimento será das 8 às
17 horas, sem pausa para almo-
ço. De acordo com a secretária
de Assistência Social, Josiane La-
borde Rauber, o ideal é que a
mulher da família faça o cadas-
tramento. É necessário levar os

Neste ano, as sobras entre os
cooperados da Primato Coope-
rativa Agroindustrial atingiram o
patamar de R$ 2.886.343,39. Por
isso, a empresa, juntamente com
os cooperados, adotou na última
Assembleia Geral Ordinária (17),
um novo critério para distribui-
ção das mesmas. O cálculo terá
como base a atividade desempe-
nhada pelo cooperado e a quan-
tidade de produtos entregues
para a cooperativa.

A cada litro de leite, o associ-
ado receberá R$ 0,015. Na sui-
nocultura, o ganho é pela média
do lote entregue: R$3 por animal;
o valor por leitão será o equiva-
lente a R$ 1,50 e por leitão de
crechário R$ 0,30.

Grando, Mirelly Bianchini e Valé-
ria Maria Weiler.

No sábado (17), haverá show
com a dupla Antony e Gabriel.

Tanto a venda de mesas
para o baile da Miss Bragaden-
se, quanto os ingressos para o
show estão à venda na sala de
materiais da Escola Municipal
Marechal Deodoro, a R$ 80 e
R$ 40, respectivamente.

documentos pessoais dos inte-
grantes da família, além dos com-
provantes de residência e renda.

O cadastro também pode ser
feito via site da Cohapar. Outra
opção é comparecer após o pe-
ríodo do mutirão, na Secretaria
de Assistência Social.

Serão disponibilizadas duas
formas de cadastro no Minha
Casa Minha Vida. Uma delas será
via FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) e a outra, pelo
FAR (Fundo de Arrendamento
Residencial). Pelo FGTS, serão

construídas 370 moradias, sendo
274 casas e 96 apartamentos. Já
pelo FAR, serão 100 casas.

As regras diferem de um
programa para outro, confor-
me esclarecimento prestado
em audiência pública no último
dia 23. Dúvidas podem ser sa-
nadas no ato do cadastramen-
to ou no site da Cohapar.

O processo de escolha dos
contemplados das moradias
partirá da Cohapar e da Caixa. A
Assistência Social apenas auxili-
ará no cadastro.



MARILI KOEHLER

Na parte de grãos, cada coo-
perado receberá R$ 0,50 por saca
de milho e R$ 1,50 por saca de soja.

O cooperado também terá
benefícios nas unidades de ne-
gócio. Nos supermercados, cada
um receberá 2% de participação.
Nos insumos agropecuários, o
percentual será de 1%.

Além das sobras, o juro so-
bre capital próprio integralizado
será de R$ 1.279.553, o equiva-
lente a 6,62%.

“A mudança de critério refor-
ça o conceito do cooperativismo,
de que juntos somos muito mais
resistentes, fortes e prontos para
enfrentar os desafios”, afirma Ilmo
Welter, presidente da Primato
Cooperativa Agroindustrial.

Marechal Rondon faz mutirão para cadastrar
interessados em programa habitacionalPrimato entrega sobras aos cooperados

Cooperados de Nova Santa Rosa também
recebem sobras.
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Audiência pública serviu para passar as orientações aos
interessados pela casa própria.
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Acimacar celebra
50 anos e prepara
ações comemorativas

 O ano de 2018 tem significa-
do especial para a Associação
Comercial e Empresarial de Ma-
rechal Cândido Rondon (Acima-
car), pois, são celebrados os 50
anos de fundação da entidade,
nascida dia 07 de abril de 1968.

Por esta razão, a Acimacar ins-
tituiu uma comissão especial com-
posta por diretores da entidade
para elaborarem e organizarem
ações a serem executadas duran-
te o ano em comemoração à data.

Algumas reuniões já foram
realizadas e a comissão definiu
os eixos que devem ter priori-
dade no trabalho. Conforme o
coordenador da comissão e
vice-presidente de Produtos e
Serviços da entidade, Josué
Maioli, a Acimacar chegou a
uma maturidade institucional e
estrutural, com número expres-
sivo de associados, cerca de
1.600, o que comprova sua re-
presentatividade e importância
para o município, região, classe
empresarial e comunidade.

“Nosso cinquentenário está
bem fundamentado porque es-

tamos de fato aptos a comemo-
rar esta data em função de tudo
que realizamos até aqui. Por isso,
entendemos que o cinquentená-
rio não deve ser comemorado
em apenas um dia, mas, sim ce-
lebrado durante o ano com
ações focadas principalmente
aos associados, jovens futuros
empreendedores e com ativida-
des socioambientais que, bene-
ficiarão a sociedade como um
todo”, destaca Maioli.

As ações referentes ao jubi-
leu, acontecerão não somente em
2018, mas até que se encerre o

A ENTIDADE FOI FUNDADA EM 7 DE ABRIL DE 1968

ciclo, em abril de 2019. “É uma
data expressiva, por isso, é pre-
ciso envolver toda a comunidade
a que pertencemos. A Acimacar
é um meio, não só para que os
empresários cresçam, mas para
trabalhar junto deles em prol de
nosso município naquilo que está
ao nosso alcance. Temos visto
esse trabalho acontecer ao lon-
go dos anos, é justo que come-
moremos”, afirma o presidente
Gerson Jair Froehner.

As comemorações oficiais re-
lativas aos 50 anos serão divul-
gadas nos próximos dias.

Realizada na última semana,
no Centro Cultural mais uma eta-
pa de preparativos do 25º Ani-
versário de Emancipação Admi-
nistrativa de Pato Bragado e 30º
Concurso Nacional do Cupim As-
sado, que acontecerá de 16 a 18
de março. A reunião foi convoca-
da  pelo presidente da Comissão
Central Organizadora (CCO), se-
cretário de Obras, Viação e Urba-
nismo, Lércio Kirsten e o tesourei-
ro, secretário de Administração,
Allan Vinícius Kotz.

Na oportunidade, o tesourei-
ro repassou às entidades e as-
sociações parceiras, informações
referentes às formas de creden-
ciamento para recebimento da
fatia correspondente ao lucro do
evento.  O presidente promoveu

CCO e entidades definem valores da
Festa Nacional do Cupim Assado

a apresentação de orçamentos
para festa do Cupim, como re-
feitório, bebidas e estaciona-
mento para apreciação e apro-
vação dos envolvidos.

De acordo com  ele, até o
momento, conta-se com  a par-
ticipação de 24 entidades e as-
sociações, sendo que o quilo do
cupim será comercializado a R$
20, almoço no refeitório a R$ 30,
bebidas serão três fichas por R$
10 ou uma por R$ 5. O estacio-
namento será terceirizado com
os seguintes valores: R$ 10 para
motocicletas, R$ 15 para auto-
móveis e R$ 20 para camionetes
e demais utilitários. “Já o preço
do chope ainda está sendo defi-
nido”, acrescenta Kirsten.

As reservas de cupim aos in-

teressados em participar do con-
curso gastronômico estão aber-
tas. A estimativa é contar com a
participação de cerca de 300
equipes de assadores e cinco mil
quilos de cupim. “Nossa expec-
tativa é de que seja o melhor e
maior evento já promovido”, des-
taca a autoridade.

A premiação para os vence-
dores do concurso de assado-
res será de sete bois. Três deles
para as equipes melhores colo-
cadas na categoria local, três
para equipes de fora do municí-
pio e um boi será sorteado en-
tre todos os demais participan-
tes. Também serão distribuídos
15 troféus em cada categoria.

Lembrando que a programação
não terá cobrança de ingressos.

 Comissão especial está preparando as ações oficiais
alusivas aos 50 anos da Acimacar.

DIVULGAÇÃO

DiDiDiDiDia da da da da da Ma Ma Ma Ma Mulherulherulherulherulher
A prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de
Assistência Social em parceria com o Provopar, realizará no sábado
(03), uma programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O
evento acontecerá no Salão Social da Igreja Evangélica Luterana –
Comunidade São Mateus, na Rua Porto Lucena s/nº. A programação
terá início às 13h15 com recepção das mulheres e na sequência, às
13h30, terá palestra, seguida de sorteios, dinâmicas, brincadeiras,
jogos, lanches e presentes.

Limpeza do lagoLimpeza do lagoLimpeza do lagoLimpeza do lagoLimpeza do lago
Pescadores profissionais da Associação Bragadense de Pescadores
realizaram nos dias 21 e 22 de fevereiro, a coleta de lixo no
reservatório de Itaipu em Pato Bragado. Segundo o presidente,
Rudimar Mette, foram recolhidos pneus, latinhas, plásticos como
garrafas pet, recipientes de óleo e veneno agropecuário, entre outros
materiais. São realizadas duas coletas por ano, sendo que a atividade
conta com o apoio da Associação dos Municípios Lindeiros, Itaipu
Binacional e prefeitura.

Design dos portaisDesign dos portaisDesign dos portaisDesign dos portaisDesign dos portais
A administração pública de Quatro Pontes promoveu um concurso
que elegeu o novo design dos portais de entrada e saída do
município. De acordo com o secretário de Administração e vice-
prefeito Tiago Hansel, uma gestão participativa e democrática se faz
com estas práticas, “ouvindo e atendendo os anseios da comunidade”.
As opções vencedoras podem ser visualizadas na página da prefeitura
de Quatro Pontes, no Facebook. Em breve, os portais da cidade
estarão com uma roupagem nova.

Carnê do IPTUCarnê do IPTUCarnê do IPTUCarnê do IPTUCarnê do IPTU
Rondonenses interessados em antecipar as guias relativas ao IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano), coleta de lixo e alvará de
funcionamento, poderão fazer a emissão dos boletos no site da
prefeitura. Haverá o desconto de 10% para o pagamento à vista,
exceto para a coleta. Outra opção, de acordo com a Secretaria de
Fazenda, é o recebimento do carnê em casa, com a entrega via
Correios, que ocorrerá de hoje (01) a 20 de março.

Recape asfálticoRecape asfálticoRecape asfálticoRecape asfálticoRecape asfáltico
A primeira etapa do recapeamento asfáltico no loteamento São
Matheus em Marechal Rondon deverá iniciar em breve. Na semana
passada, o prefeito Marcio Rauber assinou o convênio com o
Paranacidade visando a liberação de R$ 350 mil para execução da
obra. Nesta primeira etapa, o recape asfáltico será feito no trecho da
Avenida Irio Welp, que passa pelo bairro, e na Rua Das Flores,
totalizando mil metros. Além dos recursos a fundo perdido do
governo do estado, há a contrapartida municipal.

Provopar de Quatro PontesProvopar de Quatro PontesProvopar de Quatro PontesProvopar de Quatro PontesProvopar de Quatro Pontes
Foram traçadas na semana passada, as diretrizes das atividades do
Provopar de Quatro Pontes para o primeiro semestre deste ano. De
acordo com a presidente do Provopar, Clades Sachser, neste primeiro
momento, as ações estão voltadas à Campanha do Agasalho 2018. No
ano passado, a arrecadação superou todas as expectativas, e os
donativos foram repassadas ao município de São José das Palmeiras e
também para a UOPECAN - Hospital do Câncer de Cascavel.

Sextaneja para elasSextaneja para elasSextaneja para elasSextaneja para elasSextaneja para elas
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher a Secretaria de
Assistência Social, Conselho da Mulher Empresária e Executiva e
Associação dos Clubes de Mães, preparam para a noite do próximo
dia 09, a partir das 19h30, no clube de idosos Felicidade de Pato
Bragado, a “Sextaneja para elas”.Não haverá cobrança de ingressos e
não será permitida a entrada de menores. Na foto, a secretária Marli

Wollmann, presidente do
Conselho da Mulher,
Márcia Vicente e
presidente da Associação
dos Clubes de Mães,
Sandra dos Passos,
ultimando os
preparativos da Sextaneja.

 M
A

R
IL

I 
K

O
E

H
LE

R



Tribuna do Oeste10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de março de 2018



A semana começa com transformações expres-
sivas em seu cotidiano, especialmente no tra-
balho. A negociação de um projeto, que come-
çou a ser efetivada há algumas semanas, pode
ser finalizada. A concretização é bastante pro-
vável. Se estiver em processo de seleção para
um novo emprego, esta Lua cheia pode trazer
boas novidades.

A semana começa com transformações na comu-
nicação. A etapa pode apontar a conclusão de um
processo de negociação ou acordo incluindo um
novo projeto ou contrato. Uma viagem rápida pode
causar as transformações aguardadas há alguns
meses. Procure manter a tranquilidade diante de
afrontas e inesperados, pois você pode estar com
a ansiedade mais elevada do que o normal.

A semana começa com transformações impor-
tantes e conclusão de processos emocionais mais
profundos, principalmente sobre assuntos que
incluem seu passado. O momento pode incluir
certa indisposição emocional e necessidade de
abandonar pessoas e situações que não fazem
sentido em sua vida. Sem essa decisão, o novo
ciclo, que se aproxima, não começa.

A semana começa com transformações emocio-
nais admiráveis e uma intensa sensação de faxina
em alguns sentimentos, que não fazem mais sen-
tido. Um relacionamento pode aprofundar-se, e
causar algumas inquietações. A negociação de uma
sociedade ou parceria financeira pode ser concluí-
da. Você entra em um estado mais calado e intros-
pectivo, mais voltado para o seu passado.

A semana começa com transformações extraordiná-
rias em seus projetos profissionais e planos de negó-
cios. Um projeto, que vem sendo negociado, pode ser
confirmado e causar as transformações aguardadas.
O momento pode incluir uma promoção ou mudança
de função ou empresa. Podem surgir algumas dificul-
dades nas finanças, como atrasos em pagamentos e
aumento de comprometimentos financeiros.

A semana começa com transformações e certa
crise em suas finanças. Não serão necessaria-
mente transformações ruins, mas podem tra-
zer estresse. Procure aplicar essa energia para
organizar suas finanças. A negociação de um
projeto ou contrato, incluindo aumento de seus
ganhos, pode ser concluída. Prevalecem os ex-
cessos e vigor no trabalho.

A semana começa com a necessidade de ficar
em casa, ao lado dos que ama, fica mais intensa.
Você vai manter-se longe da vida social vazia e
vai privilegiar os amigos mais próximos. É pre-
sumível que você precise encarar uma adversi-
dade em família. Se estiver em processo de
negociação de um imóvel de família, este será
um período de conclusão.

A semana começa com transformações e dina-
mismo em sua vida social. Surgem algumas ad-
versidades sentimentais. Uma situação incerta,
ou mesmo desagradável pode chegar ao fim con-
cluindo um pequeno ciclo. O momento pode in-
cluir algumas definições no relacionamento com
os filhos, caso os tenha. Procure manter a calma
diante dos problemas, pois, eles são passageiros.

A semana começa com transformações e inqui-
etação, além da necessidade de solucionar com-
plicações e adversidades em alguns relaciona-
mentos. Procure não se deixar levar por afron-
tas; fuja de brigas e bate-bocas inúteis. O mo-
mento anuncia o fim dos problemas que começa-
ram há algumas semanas. Surge uma intensa
sensação de abuso de exigências sentimentais.

A semana começa com transformações impor-
tantes em conexões comerciais, incluindo gran-
des empresas, clubes ou instituições. A etapa pode
incluir a conclusão de uma negociação sobre um
novo contrato. A vida social ganha entusiasmo,
mas você vai preferir manter-se longe dela. Cres-
ce o pessimismo e sentimentos de desvaloriza-
ção. Procure manter sua mente estável. Medite.

A semana começa com transformações respei-
táveis em um projeto, que pode incluir conexão
com pessoas e empresas estrangeiras, além de
viagens internacionais. Um processo, que pode
incluir mudança de país ou dupla cidadania, pode
chegar à conclusão e ocasionar as transforma-
ções aguardadas. Floresce a necessidade de in-
trospecção e ponderação.

A semana começa com transformações signifi-
cativas em seus relacionamentos pessoais e
profissionais. A conclusão de uma negociação de
sociedade ou parceria comercial pode chegar. A
etapa pode incluir ainda, dificuldades com um
namoro ou casamento, que pode estar passan-
do por um conflito. Procure manter a tranquili-
dade e não decida nada agora.

HORÓSCOPO

Na delegacia:
– Seu delegado, meu marido saiu

de casa ontem à noite dizendo
que ia comprar arroz e até agora

não voltou. O que eu faço,
doutor?

– Faz macarrão!

Um homem rindo muito conta para
o amigo:

- Hoje às 03:30 da manhã entrou
um ladrão lá em casa...O amigo diz:

- Caramba, cara!!!! Um ladrão
entrou na sua casa e você está

rindo? O que ele levou?
- Uma surra! Minha mulher achou

que era eu chegando bêbado.

Um pastor estava pregando em
praça pública.

- Sai demônio! – ele dizia
Um bêbado, indignado ao ouvir

aquilo respondeu:
- Não sai, não! A praça é pública!

culinária

 MODO DE PREPARO:
 Bata as claras até ficarem firmes.
 Adicione as gemas e mexa delicadamente com o fuê.
 Acrescente o açúcar e continue mexendo devagar.
 Faça o mesmo com o trigo.
 Por último, coloque o fermento e mexa com delicadeza.
 Despeje a massa numa forma forrada com papel toalha.
 Asse em forno médio por 30 minutos.
 Enquanto o bolo assa, faça o recheio.
 Leve ao fogo o leite condensado, o creme de leite e
    o chocolate até obter ponto de brigadeiro.
 Corte o bolo em círculos que caibam no pote e monte
    as camadas: bolo, recheio, bolo, recheio.
 Faça camadas suficientes para preencher o pote.

Bolo de pote
 6 ovos
 6 colheres de açúcar
 5 colheres de
    farinha de trigo
 Fermento em pó
 1 leite condensado
 1 creme de leite
 1 barra de chocolate
    meio amargo

 IN
GR

ED
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NT
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:

Use vários recheios: de
beijinho, leite ninho,
creme de avelã.
Também pode colocar
chantilly por cima, além
de pedaços de bom-
bom ou frutas.
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QUINTA (01)
Youri Patiño Cruzatti, Charles Cardoso
de Aguiar, Adelaide Finkler, Rafaeli
Ringenberg, Andrei Finkler, Leonora
Dias, Mary Fachi, Ilse Grosklass,
Eduardo Voignt, Emanuelle Helfenstein
Rosa, Andréa Trajano, Vilma Wolfart.

SEXTA (02)
Luiz Henrique Kuns, Cláudio Metzner,
Rudi Walker, Cludete Lagemann,
Michel Martins, Rafhinha Domingues,
Fernando de Souza, Marcia Alves,

SÁBADO (03)
Mirta Steinmacher, Eduardo Eggers,
Danny Zigiotto, Elisangela Konrad,
Kamila Vorpagel, Eliziane Willemann,
Laiana Weschenfelder, Ari Giesel,
Maiara Heckler

DOMINGO (04)
Delcio Luiz Parada, Gitana Peres
Peres, Rozilda Rodrigues, Rafael
Posse, Alex Freire, Norma Kissler, Ade
Schaeffer, Eloi Darci Podkowa, Ralissa
Fischer, Tais Fernanda Freza, Nilcelia
Antunez Moreira, Ismar Corrêa

SEGUNDA (05)
Dorotéa Steinmacher, Nelson Welter,
Vall Porto, Atamir Martins da Silva,
Mariely Genevro, Airton Bohnen,
Fernanda Ramos, Adriano Becker, Erica
Rodrigues, Luccy Alves, Janete Rech
Dorner, Soely Kuffel Sauer

TERÇA (06)
Neuci Eliane de Paula, Alsi Arnhold,
Dani Raquel Gund, Carlos Alberto
Erig, Valdecir Lohmann, Stefani
Natani,  Silvana Emerick Emerick,
Katia Simoni Belini, Wezlei Ramos

QUARTA (07)
Lucas Barbosa Fedel, Grasielly Raquel
von Borstel, Antonio Rudi Leobet,
Gelson Pasetti, Fernando Forlin,
Gelson Kehl, Dimy Piovesan, Elemar
Dorner, Guisleine Sabka, Clarice
Moellmann, Guertur Rafael Vergütz,
Poliana Zimmermann

Aniversariantes
  da Semana

60 anos de história
O Colégio Estadual Eron Domingues, de

Marechal Cândido Rondon, realizará neste
sábado (03) um jantar show em

comemoração aos 60 anos do educandário.
O evento acontecerá no Clube Concórdia a

partir das 19h30.

Miss Rondon
Terminou ontem o prazo das inscrições para

as interessadas em participar do Miss
Marechal Cândido Rondon 2018. O evento

está marcado para o dia 19 de maio, às
20h30, no Centro de Eventos do município. A
organização é da Secretaria de Cultura e da

Fundação Promotora de Eventos (PROEM).

Feirão do Comércio
Acontece neste sábado (03), a 7ª
edição do “Feirão do Comércio –

Dia da Mulher”, em Quatro
Pontes. O evento será realizado no
Clube Cultural das 14h30 até as 23
horas. 14 empresas irão participar
expondo seus produtos a preços

especiais. Durante o evento
acontecerá também, atividades
relacionadas à beleza da mulher

em parceria com o Senac. Haverá
ainda, praça de alimentação
sorteio de diversos brindes,

atrações culturais e recreações
para as crianças. Às 21 horas,
acontece show com o cantor

sertanejo Enzo Lopes. O Evento é
uma realização da Aciquap.

O plantio da 113ª árvore no Bosque
do Rotary, em Porto Mendes,

marcou no último domingo (25), a
comemoração dos 113 anos do

Rotary International, ocorrido no
dia 23. Na foto, presidentes dos

clubes de Marechal Rondon
fazendo o plantio. Houve almoço

de confraternização.

No aguardo da pequena Sofia, os pais Mirceia e José Fabiano Niedermeyer.

Os namorados Sandi
Stein e Márcio Schirmer.

Bodas de ouro de Selmo e Helena de Novo Sarandi.
Registro da equipe Karin Fotografias.



Esporte e Lazer14 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de março de 2018

O calendário 2018 de Pes-
ca Esportiva no Lago de Itai-
pu foi divulgado na última
quinta-feira (22), pela Agência
de Desenvolvimento Turístico
da Região Cataratas e Cami-
nhos (Adetur). Serão 26 tor-
neios envolvendo oito municí-
pios na modalidade de corvi-
na e tucunaré.

CALENDÁRIO FOI
DIVULGADO NA
ÚLTIMA SEMANA PELA
ADETUR

Região lindeira terá 26
torneios de pesca em 2018

Os eventos começaram há
alguns dias, por Foz do Igua-
çu, e seguem até dezembro,
em Santa Helena, quando
acontece a premiação do 2º
Ranking Regional de Pesca
Esportiva no Lago de Itaipu.
Haverá premiação em troféus
para as dez melhores equi-
pes, sendo que as três primei-
ras receberão premiação em
dinheiro.

Confira o calendário com-
pleto de torneios previstos
para este ano.

FEVEREIRO
 17 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré
 24 e 25 - MISSAL: 18º Torneio Aberto Internacional de Pesca à Corvina

MARÇO
 16 e 17 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU: 5ª Pesca Internacio-
nal ao Tucunaré
 24 e 25 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON: 21º Torneio de
Pesca à Corvina
 24 - MISSAL: Copa Tucunaré Entre Amigos
 24 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré
 31 - ENTRE RIOS DO OESTE: 3º Encontro Sul Americano de
Kayak Fishing Pesca ao Tucunaré

ABRIL
 1 - ENTRE RIOS DO OESTE: 3º Encontro Sul Americano de
Kayak Fishing Pesca ao Tucunaré
 15 - MISSAL: Copa Tucunaré Entre Amigos
 28 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré

MAIO
 05 e 06 - SANTA HELENA: 7º Torneio de Pesca Esportiva do
Tucunaré e Expo-Pesca – Etapa Ranking Regional
 19 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré
 26 e 27 - ITAIPULÂNDIA: Copa Tucunaré Entre Amigos

JUNHO
 23 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré

AGOSTO
 11 - ITAIPULÂNDIA: Copa Tucunaré Entre Amigos
 18 e 19 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON: 4º Torneio de
Pesca para Casais
 25 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré

SETEMBRO
 08 e 09 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON: 12º Torneio de
Pesca Marechal ao Tucunaré – Etapa Ranking Regional
 15 - MISSAL: Copa Tucunaré Entre Amigos
 22 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré

OUTUBRO
 05 e 06 - MISSAL: 8º Torneio Aberto Internacional de Pesca ao
Tucunaré – Etapa Ranking Regional
 27 - FOZ DO IGUAÇU: Torneio Aberto de Pesca ao Tucunaré
 27 e 28 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU: 22º Desafio de Pesca à Corvina

NOVEMBRO
 17 e 18 - MERCEDES: 14º Torneio de Pesca à Corvina e Tucu-
naré – Etapa Ranking Regional Municipal de Mercedes e APAM
 24 - MISSAL: Copa Tucunaré Entre Amigos

DEZEMBRO
 1 e 2 - SANTA HELENA: Entrega Premiação do Ranking e 2º
Torneio de Pesca Esportiva de Verão

O município de Quatro Pon-
tes está com as inscrições
abertas para os campeona-
tos municipais de futsal, bo-
cha e canastra. Elas devem
ser realizadas junto ao Depar-
tamento de Esportes, situa-
do na Casa da Cultura. Para
o Campeonato Municipal de

Futsal, os atletas devem inscre-
ver-se até o dia 08 de março.
Neste dia, a partir das 19h 30
haverá os congressos técnicos
da categoria amador e vetera-
na. A taxa de inscrição é de R$
200,00 e será revertida em pre-
miação. Haverá troféus, meda-
lhas e prêmios em dinheiro

para o 1º, 2º e 3º lugares. To-
das as equipes do município
podem participar.

Para o Campeonato Muni-
cipal de Canastra, as inscri-
ções poderão ser feitas até o
dia 12 de março, quando,
após congresso técnico para
definir a taxa de inscrição e

demais assuntos relaciona-
dos, inicia a competição.

Por sua vez, as inscrições
para o Campeonato Municipal
de Bocha vão até o dia 05 de
março. Nesta data, haverá na
sala de reuniões da prefeitu-
ra. Os atletas devem ter no
mínimo 18 anos. Cada equi-

Quatro Pontes está com inscrições abertas para os campeonatos municipais
pe deve ter no mínimo 07 e
no máximo  11 integrantes.

A taxa de inscrição é li-
vre. Haverá premiação para
os primeiros lugares.

Mais informações com Mar-
lene (45) 3279-8117 ou 9.9984-
0436, Davi (45)9.9945-4381 ou
Alex (45) 9.8831-8107.

Durante Assembleia Geral
Ordinária realizada na semana
passada, foi eleita a nova dire-
toria da Associação Atlética Cul-
tural Copagril (AACC) para a ges-
tão 2018. Na ocasião, foi eleito
novo presidente, Enoir José Pri-
mon, que terá como vice-presi-
dente Junior Paulinho Niszczak.

Primon assumiu o lugar de
Jaime Benjamin Vilani, que es-
teve à frente da associação du-
rante os últimos oito anos.
Após a prestação de contas,
Jaime agradeceu a todos que
o apoiaram durante o trabalho
desse período. Por sua vez, o
novo presidente Enoir José Pri-
mon declarou que pretende
realizar um amplo trabalho à
frente da associação, com
apoio dos membros da direto-
ria, mas também de todos os
sócios, para buscar contem-
plar as demandas existentes.

A AACC existe há 43 anos e
tem como sócios todos os funci-
onários da Cooperativa Agroin-

dustrial Copagril. Com sede em
Marechal Cândido Rondon, tam-
bém tem filiais em Mercedes,
Guaíra, Entre Rios do Oeste, dis-
tritos rondonenses de São Ro-
que, Margarida, Porto Mendes e
em Mundo Novo (MS).

A entidade desenvolve am-
plo trabalho por meio da esco-
linha de futsal com treinos gra-
tuitos para centenas de crian-
ças, tanto na sede como nos
distr i tos de Porto Mendes,
Iguiporã e Margarida.

Também mantém projetos e
atividades esportivas, sociais,
culturais e de lazer para os sóci-
os e dependentes. Por meio de
parcerias, a AACC apoia equipes
de modalidades como voleibol,
ginástica rítmica, bolão, bocha,
futebol de campo e futsal.

Dentre as atividades soci-
oculturais estão: Campanha
do Agasalho, Natal das Crian-
ças e outros eventos internos
para estimular a integração
dos sócios.

Enoir Primon,
novo presidente

da AACC,
pretende

contemplar as
demandas

existentes da
associação.

CARINA RIBEIRO

AACC tem nova diretoria

CALENDÁRIO 2018
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SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO

Eloi Rauber, torna público que recebeu do IAP, Renovação
de Licença de Operação para Empreendimento de suinocul-
tura, porte médio, com validade até 20/01/2022, instalado no
distrito de Alto Santa Fé, município de Nova Santa Rosa, Pr.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
Claudio Inácio Berte torna público que irá requer ao IAP, Licen-
ça de Operação para Regularização da atividade de Suinocultu-
ra - Sistema de Terminação implantada no Lote Rural N°45-A,
do 23° Perímetro na Linha Flor de Maio - Distrito de Iguiporã.
Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DARI NEUHAUS torna público que recebeu do IAP a Licença
de Operação para atividade de Suinocultura - Terminação,
instalada no Lote Rural n° 22, do 45° Perímetro, no Município
de Entre Rios do Oeste-PR
 
 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO

DARI NEUHAUS torna público que irá requerer ao IAP a Reno-
vação da Licença de Operação para atividade de Suinocultura
- Terminação, instalada no Lote Rural n° 22, do 45° Perímetro,
no Município de Entre Rios do Oeste-PR
 
 
SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
JAIME GRIS torna público que irá requerer ao IAP a Licença
Prévia de Ampliação para atividade de Suinocultura - UPL,
instalada no Lote Rural n° 169-C, Linha Dois Irmãos, no Muni-
cípio de Palotina-PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença
Prévia para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: DIOMAR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP
Atividade: Loteamento Cataratas II
Endereço: Chácara n° 23/23/A
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

 SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licen-
ça de Instalação para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: DIOMAR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP
Atividade: Loteamento Cataratas II
Endereço: Chácara n° 23/23/A
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

 Tomou posse no último dia
16 a nova diretoria da Associa-
ção Atlética Horizonte. Ela havia
sido eleita no dia 15 de dezem-
bro, por aclamação. A diretoria
terá mandato de dois anos.

Integram a chapa eleita para a
gestão 2018/2019: Presidente, Ra-
fael Peters; Vice-presidente, Julien
Dumke; Diretor Financeiro, Mara

Associação de funcionários da
Agrícola Horizonte tem nova diretoria

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOSÉ BONIFÁCIO DIEMER torna público recebeu do IAP a LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINO-
CULTURA no sistema de Terminação para 800 matrizes, locali-
zado no LR 65-B – Linha Divisa Município de Entre Rios do
Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSÉ BONIFÁCIO DIEMER torna público irá requerer ao IAP a
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendi-
mento de SUINOCULTURA no sistema de Terminação para 800
matrizes, localizado no LR 65-B – Linha Divisa Município de
Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE
AMPLIAÇÃO

JAIR ADELAR BRUN, GRACIELE BREMM BRUN e SERGIO ADE-
LAR BRUN tornam público que irão requerer ao IAP a LICENÇA
PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO para o empreendimento de Suinocul-
tura Crechário localizado no LR 57-A Linha Boa Esperança –
Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Sandro Giacomini e Iliane Gerstberger torna público
que recebeu do IAP, a Licença Prévia para atividade de suino-
cultura, nº 133480, com validade até 31/10/2019 a ser
implantada no Lote Rural nº 292/70.2.1, 15º e 16º Perímetro,
Fazenda Britânia, Município de Toledo, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Sandro Giacomini e Iliane Gerstberger torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Instalação para atividade de
suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 292/70.2.1, 15º
e 16º Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Toledo, Esta-
do do Paraná.

 
SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença
Prévia para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: DIOMAR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
EPP e OUTRA
Atividade: Loteamento Cataratas
Endereço: Chácara n° 51/52/A-A
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

 SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a
Licença de Instalação para o empreendimento a seguir
especificado:
Empresa: DIOMAR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
EPP e OUTRA
Atividade: Loteamento Cataratas
Endereço: Chácara n° 51/52/A-A
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JOSÉ MÁRIO FINKLER torna público recebeu do IAP a RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de
SUINOCULTURA no sistema de UPL para 400 matrizes, localiza-
do na chácara N° 110 - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
RAFAEL LUIS BACKES, JACQUELINE GONÇALVES DA SILVA
BACKES e LEANDRO LIRIO BACKES tornam público que rece-
beram do IAP a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o empreendi-
mento de SUINOCULTURA terminação para 4.000 animais, lo-
calizado no LR 84-A Linha São Vicente Chico – Município de
Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RAFAEL LUIS BACKES, JACQUELINE GONÇALVES DA SILVA
BACKES e LEANDRO LIRIO BACKES tornam público que irão
requerer ao IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendi-
mento de SUINOCULTURA terminação para 4.000 animais, lo-
calizado no LR 84-A Linha São Vicente Chico – Município de
Santa Helena – Pr

Cristina Wickert; Vice-Diretor Finan-
ceiro, Jéssica Inês Finger Thomas;
Secretária, Salete Maria Müller;
Vice-Secretária, Jéssica Caroline
dos Santos Vorpagel; Diretor Es-
portivo, Andrei Zelmiro Dall For-
no; Vice-Diretor Esportivo, Carlos
Hans Kramer; Diretor Social, Da-
niele Jaqueline Mombach; Vice-
Diretor Social, Liane Hammersch-

midt Dummer; Diretor Cultural, Sin-
tia Gabrieli Hentges; Vice-Diretor
Cultural, Carla Dionara Bohnen;
Diretor de Patrimônio, Dirceu An-
dreas Vogt; Vice-Diretor de Patri-
mônio, Indianara Fernandes; Con-
selho Fiscal, Carlos Hubner, Eliane
Fátima Senger Wommer e Daniel
Cristiano Herpich; Suplentes, Ide-
lar Picoli e Christian Schumann.

 Integrantes da nova diretoria.

 DIVULGAÇÃO




