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Após anos de espera, finalmente parece que o Contorno Oeste começa a se tornar realidade. Nesta sexta-feira
(16) o governador Beto Richa estará em Marechal Cândido Rondon para assinar a ordem de serviço da obra

que promete desviar o tráfego de veículos pesados do centro da cidade. O investimento será de R$ 19,9 milhões.
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Governador vem à Marechal assinar
ordem de serviço do Contorno Oeste

Entrou em operação há poucos dias, um projeto piloto da Copagril, que visa a
geração de energia totalmente limpa. Foram instaladas 60 placas cobertura

do prédio da Loja Agropecuária Copagril de Quatro Pontes. A intenção é que o
sistema produza 100% da energia consumida pela unidade.
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ENTREVISTA
Prefeito de Pato

Bragado fala sobre sua
gestão e a expectativa

 de mais uma
Festa do Cupim.

PÁGINA 5

ENERGIA LIMPA

Suplemento especial sobre
os 25 anos de Pato Bragado

NESTA EDIÇÃO
ENERGIA LIMPA



s notícias falsas, popularmente conhecidas como
Fake News, já começam a preocupar as
autoridades, candidatos e partidos diante das
eleições que se aproximam. O seu combate é
tratado pela Justiça Eleitoral como o assunto de
maior relevância, uma vez que podem interferir
diretamente na disputa eleitoral, desequilibrando
o pleito e prejudicando candidatos e partidos.

As Fake News estiveram presentes de forma
maçica nas recentes eleições presidenciais dos
Estados Unidos e da França. Nestes países, as
notícias falsas tiveram destaque maior do que as
notícias verdadeiras, impactando assim
diretamente na decisão dos eleitores.

Essas notícias, que se espalham facilmente pela
internet, especialmente através de perfis falsos nas
redes sociais, objetivam influenciar, manipular e
até mesmo levar os eleitores a conclusão da posição
do adversário ser ou não correta.

O grande dilema e a dificuldade que se
apresenta para a Justiça Eleitoral diante desta
questão é o estudo de uma alternativa eficaz para
impedir que as Fakes News tenham tamanha
visibilidade nas eleições no Brasil, em outubro
próximo. O que se sabe é que os prejuízos trazidos
são praticamente irreversíveis e afetam o efetivo
exercício da democracia.

Apesar de ter sanções previstas na legislação
eleitoral para punir os responsáveis pela
propagação de informações falsas, a dificuldade
está em monitorar e minimizar o alcance delas.
Geralmente até que se consegue identificar o autor
ou tirar a publicação do ar, o estrago já foi feito e o
objetivo do autor da Fake News foi atingido.

Por isso, a cooperação entre os órgãos de
segurança, as empresas responsáveis por divulgar
essas notícias e a Justiça Eleitoral precisa ser
eficiente e rápida, a fim de garantir notícias
verdadeiras em forma de propaganda eleitoral ao
eleitor e minimizar o efeito das Fake News.
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Cristine Kempp

AS MULHERES ESTÃO ASSUMINDO
O COMANDO DO AGRONEGÓCIO

Dilceu Sperafico*

*O autor é deputado federal pelo Paraná
   E-mail: dep.dilceusperafico@camara.leg.br




 Os avanços do agronegócio não se re-
sumem à tecnologia de equipamentos, pro-
dutividade, qualidade, diversidade e sus-
tentabilidade, viabilizando a crescente pro-
dução de alimentos e matérias-primas agro-
industriais.

As mudanças estão ocorrendo também
na escolaridade e especialização de pro-
dutores e trabalhadores rurais e até na
redistribuição familiar da condução das ati-
vidades produtivas.

As mulheres, graças à sua capacidade,
sensibilidade, formação profissional, tradição
familiar e dedicação às atividades do cam-
po, estão ganhando espaços no agronegó-
cio e já respondem por 30% dos cargos de
direção de propriedades rurais do País.

A mudança foi comprovada por pesquisa
da Associação Brasileira de Marketing Rural
e Agronegócio, antecipando o Censo Agrope-
cuário, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), cujos resultados deverão
ser divulgados nos próximos meses.

O levantamento foi realizado ao longo
de 2017, consultando 2.090  agricultores
e 717 pecuaristas, de 15 Estados. Confor-
me o estudo, a participação de mulheres
na administração de propriedades rurais
brasileiras passou de 10% em 2013, para
30% em 2017.

Com uma em cada três propriedades
rurais do País tendo mulheres em funções
de comando administrativo, o agronegócio
brasileiro está se tornando cada vez mais
feminino.

Além disso, mesmo quando não estão na
direção principal dos negócios no campo, as
mulheres assumem funções de administra-
doras, dividem atividades com familiares ou
estão se preparando para assumir as fun-
ções de maior responsabilidade.

Para facilitar essa nova realidade, o au-
mento do uso da tecnologia no campo, fez
com que a força física deixasse de ser barrei-
ra para muitas atividades da agropecuária.

Além disso, a pesquisa confirmou que
mulheres também estão se preparando
mais e melhor para assumir funções de
maior responsabilidade na atividade agro-
pecuária. Tanto que uma em cada quatro
mulheres do campo tem formação superi-
or, enquanto entre os homens, o percentu-
al é  um em cada cinco.

Essa nova dinâmica do agronegócio ga-
nhou destaques mesmo que agricultoras de
gerações passadas já administrassem mui-
to bem suas propriedades, embora essa
ascensão ocorresse quando só havia filhas
mulheres na família, mas também é impor-
tante considerar a característica feminina
de querer se aprimorar sempre, até mes-
mo quando assumiam funções no campo
após ficarem viúvas ou perdido os pais.

Além disso, com importância crescente
do agronegócio e conseqüente revolução
cultural, que levaram jovens a continuarem
na agropecuária mesmo após cursar facul-
dades, pois as mulheres não são mais cria-
das para ficar em segundo plano na vida
familiar e profissional e essa  transformação
do agronegócio é caminho sem volta.

Prova disso é que a faixa etária média
dos produtores rurais caiu entre 2013 e
2017, segundo a pesquisa. Em 2017, os
agricultores e pecuaristas tinham, em mé-
dia, 46,5 anos, enquanto em 2013 a mé-
dia era de 48 anos.

Esses dados confirmam a informação de
que os filhos de produtores estão perma-
necendo no campo. Entre agricultores, as
faixas etárias mais baixas, de 18 a 25 anos,
de 26 a 35 anos e de 36 a 40 anos, foram
as que cresceram entre 2013 e 2017.

O levantamento também apontou que
81% dos entrevistados só exercem a ativi-
dade rural. Em 2013, 43% deles tinham
única residência no campo e no ano passa-
ram eram 56%. Há cinco anos, 30% diziam
ter casas na cidade e no campo, mas em
2017 eram apenas 19%.
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Portal de Pato Bragado decorado com o cartaz da
programação alusiva aos 25 anos do município e 30ª
festa do Cupim Assado.
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Pesquisa aponta como
deveria ser o candidato
ideal dos brasileiros

ELEITOR PREFERE UM CANDIDATO HONESTO, MESMO QUE DEFENDA PROPOSTAS
QUE O CONTRARIEM



Ademir Bier no PSDAdemir Bier no PSDAdemir Bier no PSDAdemir Bier no PSDAdemir Bier no PSD
Tomou corpo na última semana a possibilidade do deputado de
Marechal Cândido Rondon, Ademir Bier, deixar o MDB e seguir para o
PSD, do pré-candidato ao governo Ratinho Jr. O próprio Ademir
admite que está conversando com as lideranças do PSD e estuda a
possibilidade de mudança, após 38 anos de militância no MDB.

Conta simplesConta simplesConta simplesConta simplesConta simples
Não é à toa que Ademir esteja pensando em mudar de partido,
aproveitando o período da janela partidária, que vai até 7 de abril. Se
ficar no MDB, é provável que o parlamentar rondonense tenha que
somar mais de 50 mil votos para carimbar sua reeleição como
deputado estadual. Migrando para o PSD, esse número cai para em
torno de 30 mil.

Cenário estranhoCenário estranhoCenário estranhoCenário estranhoCenário estranho
Caso se confirme a ida de Bier para o PSD, a questão local ficará
com um cenário estranho. Atualmente o PSD em Marechal
Cândido Rondon é da base do prefeito Marcio Rauber, tendo o seu
presidente local, Sérgio Marcucci, como secretário de Indústria,
Comércio e Turismo. Além disso, o PSD no município está
alinhado com o outro deputado estadual da cidade, Elio Rusch, do
DEM. Como ficará este cenário?

E o Roman?E o Roman?E o Roman?E o Roman?E o Roman?
Outra questão intrigante é como será o comportamento do deputado
federal Evandro Roman, principal liderança do PSD na região. Até
então ele teria um compromisso de dobradinha com Elio Rusch. E se
tiver um deputado estadual do seu partido na cidade, como que fica?

ConfortávelConfortávelConfortávelConfortávelConfortável
Confortável mesmo com toda essa situação está o vereador Ronaldo
Pohl, do PSD. Como ele não morre de amores pelo prefeito Marcio
Rauber, aja vista que se declara como vereador independente, Pohl
poderia muito bem aproveitar uma eventual filiação de Ademir Bier no
PSD para alinhar um retorno ao antigo ninho.

Sai mais cedoSai mais cedoSai mais cedoSai mais cedoSai mais cedo
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai deixar o governo antes de 7
de abril, prazo final para que ministros que disputarão as eleições se
desincompatibilizem dos cargos. Candidato à reeleição de deputado
federal, ele retomará o mandato parlamentar na última semana de
março para poder assumir a presidência da Comissão Mista de
Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, colegiado responsável por
analisar o Orçamento da União de 2019. A tendência é de que Barros
deixe o governo em 28 de março.

Sérgio MoroSérgio MoroSérgio MoroSérgio MoroSérgio Moro
O juiz Sergio Moro será o entrevistado do “Roda Viva”, da TV Cultura,
marcado para 26 deste mês. Será o último programa a ser apresentado
pelo jornalista Augusto Nunes, depois de dez anos consecutivos como
chefe da bancada de entrevistadores. Será a primeira entrevista ao vivo
de Sergio Moro para uma emissora de TV.

A dúvida de OsmarA dúvida de OsmarA dúvida de OsmarA dúvida de OsmarA dúvida de Osmar
A ida ou não do ex-senador Osmar Dias para o PSB pode ser o fiel
da balança da próxima eleição estadual. Se acertar os ponteiros
com o PSB, Osmar Dias se fortalece e se torna um candidato com
potencial para fazer valer nas urnas os votos que as pesquisas
apontam. Ele ganha tempo precioso no horário eleitoral, acaba
com a fama de indeciso e reúne deputados tradicionais, com
grande poder de fogo. Além disso, também poderá atrair partidos
da importância do PPS, de Rubens Bueno e parte do MDB sob a
liderança do deputado João Arruda.

 O eleitor brasileiro prefere
um candidato honesto, mesmo
que defenda propostas que o
contrariem, que tenha experiên-
cia política, venha de família po-
bre e acredite em Deus. Essas são
algumas das conclusões da pes-
quisa “Retratos da sociedade bra-
sileira – perspectivas para as elei-
ções de 2018”, encomendada
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e divulgada na
última terça-feira (13). Em rela-
ção à formação profissional
dos candidatos à presidência,
os eleitores valorizam mais o
conhecimento sobre os proble-
mas do país e a experiência em
assuntos econômicos.

Segundo a pesquisa, apesar
de a maioria dos brasileiros não
apontar como importante que os
candidatos sejam da sua religião,
79% dos entrevistados disseram
que preferem candidatos que
acreditem em Deus.

A principal característica de-
mandada pelos eleitores é de que
o presidenciável seja honesto e
não minta em campanha. É assim
que pensam 87% dos entrevista-
dos. Para 84%, o candidato tam-
bém deve “nunca ter se envolvi-
do em casos de corrupção”,

“transmitir confiança” (82%), “ter
pulso firme, ser decidido” (76%)
e “ser sério, ter postura de presi-
dente” (76%). Já as característi-
cas pessoais menos avaliadas
como muito importantes pela
população foram ter pouca ex-
posição da vida pessoal (40%) e
ser da sua religião (29%).

Os brasileiros se dividem
quanto à preferência em votar em
um candidato que não seja “polí-
tico profissional”: 50% concordam
que preferem alguém com esse
perfil, contra 45% que discordam.

Conhecer os problemas do
país é a característica de forma-

ção e experiência profissional
mais apontada pelos brasileiros
como muito importante (89% dos
entrevistados). Em segundo lugar
(com 77%), ficou a experiência em
assuntos econômicos. A boa for-
mação educacional (74%) e a boa
relação com os movimentos so-
ciais (71%) vieram na sequência.

Já as características de forma-
ção e experiência profissional
menos apontadas como muito
importantes pelos brasileiros
foram: ter trabalhado no setor
público (47%), ter trabalhado
no setor privado (40%) e ser
militar (27%).

DIVULGAÇÃO

O eleitor brasileiro quer um candidato honesto para votar.

Vereador reivindica R$ 500 mil para
pavimentação asfáltica em Planalto do Oeste

O vereador de Nova Santa
Rosa, Jairon Arndt, esteve em
audiência com o deputado fede-
ral Nelson Padovani, em Casca-
vel. Ele foi entregar ao parlamen-
tar um ofício no qual solicita a li-
beração de R$ 500 mil para a
pavimentação asfáltica sobre o
calçamento poliédrico no trecho
entre Planalto do Oeste (Nova
Santa Rosa) até a divisa com Santa
Rita do Oeste (Terra Roxa).

No ano passado, o mesmo
vereador já conseguiu junto ao
deputado Padovani a liberação
de R$ 250 mil para a construção

deste calçamento poliédrico. Ago-
ra, depois de feito o calçamento,
o vereador que a pavimentação
asfáltica do trecho.

DIVULGAÇÃO

Momento em que o
vereador Jairon

entrega o ofício ao
deputado Padovani.
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Em Entre Rios do Oeste, os vereadores
Joaquim Schlindwein e Neimar Jose Krone
querem a alteração na estrutura da caixa de
água da linha Golondrina para facilitar o
abastecimento dos pulverizadores.

O vereador Valdir Port (Portinho) sugere
a revitalização da Avenida Maripá, no
trajeto compreendido entre o cruzamento
com a Rua Ceará até o viaduto de acesso
à BR-163.

Arion Nasihgil está solicitando que a
prefeitura de Marechal Rondon informe
quais foram as emendas parlamentares
indicadas no orçamento da União em favor
do município no período de 2015 a 2018.

Pedro Rauber solicita à prefeitura de
Marechal Cândido Rondon que promova a
limpeza e melhorias junto ao Bosque dos
Pioneiros, que homenageia os colonizadores
do município.

O vereador Mauro Bernardi está solicitando
ao executivo de Quatro Pontes, a
permanência das atividades do Judô no
espaço denominado Museu.

Em Quatro Pontes, os vereadores César
Alexandre Seidel e Pedrinho Aloisio
Tonelli solicitaram ao Executivo agilidade
no processo de execução do Programa de
Habitação Rural e Loteamento Social.

A vereadora de Quatro Pontes Vilma Dolores
Karkow em conjunto com Selso Francener,
Mauro Bernardi e Leandro Luiz Anschau está
sugerindo a colocação de pedras irregulares
ou construção de asfalto nas Linhas São João,
Tereza e João Pessoa.

Vereador Alvido Hergessel requer que se
execute calçamento com pedra irregular
na estrada rural desde o morador Ademir
Orlandin até o morador Belarmino Rocha,
distrito de Alto Santa Fé em Nova Santa
Rosa.

A vereadora de Nova Santa Rosa, Salete
Kronbauer solicita que verifiquem a
possibilidade de dar nomes para novas
ruas de Nova Santa Rosa, homenageando
Milton Schmidt, Alan Meinerz, Orlando
Schulz, Plínio Ari Schitz e Adolpho Hitz.

Governador assina
amanhã a ordem de serviço
do Contorno Oeste

A SOLENIDADE ESTÁ MARCADA PARA AS 14H, NA SEDE DO
BATALHÃO DE POLÍCIA DE FRONTEIRA



Parlamento

DIVULGAÇÃO

Beto Richa, governador do Paraná

Vereadores e policiais militares do Bpec.

Policiais da Patrulha Escolar e Proerd são homenageados
CRISTIANO VITECK

O Poder Legislativo de Ma-
rechal Cândido Rondon home-
nageou com “Votos de Louvor”,
na sessão da última segunda-
feira (12), os policiais militares
que integram o Batalhão de Pa-
trulha Escolar.

Comunitária (Bpec) no muni-
cípio. A homenagem foi motiva-
da pela comemoração dos 10
anos de atividades do Bpec. Este
batalhão é uma unidade da Polí-

cia Militar do Paraná que desen-
volve ampla rede de proteção à
criança e ao adolescente por
meio da Patrulha Escolar Comu-
nitária e do Proerd (Programa
Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência).

A Patrulha Escolar Comunitá-
ria de Marechal Cândido Rondon
conta com a dedicação dos sol-
dados Volnei José Sauer, Fran-
tchesco Luisi Nettson e Thais Cam-

pos Lambert. Já o Proerd, é apli-
cado pelos policiais militares
Evandro Spier, Erica Rodrigues e
Larisa Chambely Balko. Somente
no ano passado, o Proerd for-
mou 700 alunos.

Além dos policiais militares
rondonenses, também foram ho-
menageados o 1º tenente Pedro
Augusto de Lima, o subtenente
Santos, e o sargento Teodoro,
todos do Bpec em Toledo.

Está confirmada a vinda do governador do
Estado do Paraná, Beto Richa, para Marechal
Rondon, amanhã (16). Richa assinará a Ordem de
Serviço que permitirá o início das obras do Con-
torno Oeste. A solenidade acontecerá às 14 ho-
ras, no Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

A obra desviará o tráfego de veículos pesa-
dos da região central da cidade. O investimento
será de R$ 19,9 milhões. A obra começa no qui-
lômetro 27 da PR-467, entre Marechal Rondon e
Vila Curvado e vai até a BR-163, próximo a Novo
Horizonte.

O Contorno Oeste é resultado do trabalho e
esforço de lideranças políticas, comunitárias e em-
presariais de Marechal Rondon . A atuação do de-
putado estadual Elio Rusch, somando-se à mobili-
zação da sociedade organizada, teve papel decisi-
vo nesta conquista.
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LEOMAR ROHDEN

PREFEITO MANO TAMBÉM COMENTA
SOBRE A 30ª FESTA DO CUPIM ASSADO E
O 25º ANIVERSÁRIO DE PATO BRAGADO

“Tivemos muitas dificuldades,
mas também várias conquistas.”

O

 TRIBUNA DO OESTE: Prefeito, que avaliação o Sr. faz
após um ano de administração?
Mano: Avalio positivamente. Claro, tivemos muitas difi-

culdades, mas também várias conquistas. Não consegui-
mos fazer tudo o que gostaríamos, po-
rém, não faltarão empenho e dedicação
da nossa parte para que possamos fa-
zer este ano. Inclusive, já conseguimos
vários recursos, tanto de deputados es-
taduais como federais, isso contribui
para melhorar cada vez mais o nosso
município.

 Tem alguma proposta de campa-
nha que será difícil atender durante o
mandato?

Sempre existem aquelas mais difíceis de serem cum-
pridas. Quando se faz um plano de governo com projetos
anteriores, algumas ações deixam de ser viáveis e é neces-
sário discuti-las novamente com a sociedade e a Câmara de
Vereadores. Vamos procurar, dentro do nosso plano de go-
verno, alcançar as metas e cumprir com as nossas pro-
postas. É um número grande, mas não são promessas
impossíveis. Além disso, ainda é cedo para dizer que
vamos ou não conseguir atender a todos.

 Qual a prioridade para este segundo ano de go-
verno?

Como já dizíamos na campanha, nossa prioridade
é cuidar das pessoas, investir no ser humano,

afinal, se hoje temos recursos para
gastar na educação, na saú-

de e em outras secretari-
as, é porque existe gente
que produz. Então, in-
vestir em saúde é ex-
tremamente importan-
te, bem como a edu-
cação e o setor pro-
dutivo.

 Que área da administração mais preocupa o prefeito?
Tem algumas áreas que são preocupantes. Porém, vejo

que a grande preocupação da população é a segurança
pública. Nossa cidade está localizada em uma região de

fronteira e isso gera dificuldades. Por
mais que a segurança pública seja
responsabilidade do Estado, temos
que dar condições ao nosso cidadão.
Temos dificuldades, mas, tentaremos
supera-las. A questão de moradias e
empregos também preocupa.

 Como está o relacionamento com
a Câmara Municipal?

Temos uma boa relação. Eles são
parceiros da administração. É claro que cobram, e cobram
com razão, afinal foram eleitos e a sociedade também co-
bra uma posição deles. Estamos aqui para dar respaldo e
fazer o possível para atender as demandas.

 O ano de 2018 é de eleições. Até que ponto isso ajuda
ou prejudica?

Creio que, em municípios pequenos, não deva atrapa-
lhar muito. Sabemos que representantes ao nível de Estado
e governo federal vêm buscar votos e temos compromisso
com aqueles que nos ajudam. Mesmo o município tendo
um número pequeno de eleitores, os deputados não deixa-
rão de atender nossas demandas.

 Por falar em eleições, qual será o comportamento do
prefeito e do grupo de sustentação política do seu go-
verno?

Como ainda não estão definidos todos os candidatos,
vamos aguardar para ver o posicionamento da nossa base
política. Do nosso grupo político, temos apoio do Schiavina-
to, Ademir Bier, Sperafico, Sérgio Souza e Zeca Dirceu.
Mas temos recebido apoio do Felipe Francischini e Elio
Rush. E estamos abertos para receber a todos, não temos
discriminação quanto a nenhum candidato, vamos sempre
tratar com respeito.

 Sobre a 30ª Festa Nacional do Cupim Assado, quais
as expetativas?

As melhores possí-
veis. Está tudo se enca-
minhando para que pos-
samos fazer uma grande
festa. Esperamos que
Deus olhe para Pato Bra-
gado e nos ilumine, as-
sim como precisamos a
colaboração do tempo.

Procuramos fortalecer a exposição. Temos um número gran-
de de parceiros para atender aos munícipes e visitantes.

 Suas considerações finais.
Eu gostaria, em nome de toda a nossa equipe, agrade-

cer as pessoas do nosso município pelo empenho e inves-
timentos que fazem no campo e na cidade. Estamos à
disposição para auxiliar e contribuir. Temos responsabilida-
de como gestores públicos de fazer investimentos para
fortalecer Pato Bragado.

prefeito de Pato Bragado, Leomar
Rohden (Mano), avalia
positivamente o primeiro ano de
administração. Reconhece que há
dificuldades e muitos projetos à

frente. Fala sobre prioridades e eleições.
Também comenta sobre a relação com a
Câmara e as expectativas para a
comemoração dos 25 anos do município,
que ocorre a partir de amanhã.

Creio que,Creio que,Creio que,Creio que,Creio que,
em municípios pequenos,em municípios pequenos,em municípios pequenos,em municípios pequenos,em municípios pequenos,

as eleições nãoas eleições nãoas eleições nãoas eleições nãoas eleições não
atrapalhem muito”atrapalhem muito”atrapalhem muito”atrapalhem muito”atrapalhem muito”
‘‘

 Mano,
prefeito
de Pato

Bragado

D
A

R
IO

 L
O

C
H

Nossa prioridade é cuidarNossa prioridade é cuidarNossa prioridade é cuidarNossa prioridade é cuidarNossa prioridade é cuidar
das pessoas, investir nodas pessoas, investir nodas pessoas, investir nodas pessoas, investir nodas pessoas, investir no

ser humano”ser humano”ser humano”ser humano”ser humano”‘‘

Que Deus olheQue Deus olheQue Deus olheQue Deus olheQue Deus olhe
para Ppara Ppara Ppara Ppara Pato Bragadoato Bragadoato Bragadoato Bragadoato Bragado
fazer uma grandefazer uma grandefazer uma grandefazer uma grandefazer uma grande

festa”festa”festa”festa”festa”
‘‘
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O presidente do Instituto Am-
biental do Paraná (IAP), Luiz Tar-
císio Mossato Pinto, assinou nes-
ta segunda-feira (12), durante a
posse da nova diretoria da Fe-
deração da Agricultura do Para-
ná (Faep), portaria que regula-
menta o licenciamento ambiental
de piscicultura em áreas rurais
consideradas consolidadas. A re-
gulamentação da atividade aten-
de pedido do setor produtivo,
que vinha encontrando obstácu-
los para o licenciamento em al-
gumas localidades do Estado.

“O que a gente quer é forta-
lecer o setor, garantindo sempre
o respeito ao meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável do
nosso estado”, explica o presi-
dente do IAP. Desde 2011 traba-
lhamos nesta matéria. Recente-
mente regulamentamos a criação
de tilápia no lago de Itaipu. Hoje
estamos estendendo a medida
para a atividade em áreas con-
solidadas de todo o Estado, o

IAP regulamenta piscicultura
em áreas consolidadas
OBJETIVO É FORTALECER O SETOR, COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

que é permitido pelo Novo Có-
digo Florestal”, explicou ele.

De acordo com a portaria nº
057/2018 a aquicultura (ou pisci-
cultura) é considerada uma ativi-
dade agrossilvipastoril, ou seja,
poderá ser licenciada em áreas
rurais consolidadas até 22 de ju-
lho de 2008, como prevê o Novo
Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/2012).

O documento estabelece, ain-
da, que as atividades nos imóveis
rurais de até 15 módulos fiscais,
é admitida nas Áreas de Preser-
vação Permanente (APP) de mar-
gem dos rios e áreas no entorno
dos lagos e lagoas naturais. Po-
rém são necessários alguns cui-
dados, como adotar práticas sus-
tentáveis de manejo de solo e
água, garantindo sua qualidade
e quantidade de acordo com
normas dos Conselhos Estaduais
de Meio Ambiente; estar de acor-
do com os respectivos planos de
bacia ou planos de gestão de



O Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul
(BRDE) e o Sistema Fiep (Fede-
ração das Indústrias do Estado
do Paraná), por meio do Serviço
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai Paraná), vão tra-
balhar juntos para ampliar o fi-
nanciamento a empresas inova-
doras. O acordo de cooperação
técnica entre as instituições foi
assinado na segunda-feira (12).

Em parceria com os Institu-
tos Senai de Inovação, o BRDE
fomentará projetos do setor, es-
pecialmente por meio da linha
de financiamento Inovacred. O
acordo foi assinado pelo dire-
tor-presidente do Banco, Orlan-
do Pessuti, o diretor de Opera-
ções João Luiz Regiani, o presi-
dente da Fiep, Edson Campag-
nolo, e o diretor do Departa-
mento Regional do Senai Para-
ná, José Antonio Fares.

“Com essa parceria e a es-

trutura física do Senai podere-
mos atender todos os municí-
pios do Paraná, consolidando a
marca do BRDE como maior re-
passador de linhas para inova-
ção no país, e ampliando o
acesso ao crédito de micro, pe-
quenos e médios empreende-
dores”, disse Pessuti.

Ele mostrou números do
BRDE em relação a investimentos
na indústria e em inovação. Nos
últimos cinco anos, as contrata-
ções do Banco no setor industri-
al paranaense chegaram a R$ 1,1
bilhão. No setor de inovação, as
operações no mesmo período
somaram R$ 106 milhões.

Campagnolo disse que a par-
ceria representa a força do em-
preendedorismo no Paraná. De
acordo com ele, o novo acordo
reforça as ações conjuntas já de-
senvolvidas pela Fiep, Senai,
BRDE e Finep. “Essa ação inte-
grada permitiu o surgimento de

novas empresas e o fortaleci-
mento das já estabelecidas”.

“Essa parceria sinaliza que
buscamos políticas para o de-
senvolvimento social, econômi-
co e tecnológico do Paraná e
nos demais estados do Sul do
país”, disse o diretor do BRDE
João Regiani, que destacou a
importância da Finep nos inves-
timentos do BRDE em empresas
e projetos inovadores.

“Esse é um momento essen-
cial para o trabalho desenvolvi-
do pelo Senai, com foco na edu-
cação tecnológica e apoio às in-
dústrias para que possam inves-
tir em inovação”, afirmou o di-
retor regional da instituição,
José Antonio Fares. O diretor in-
formou que são nove institutos
de inovação no Paraná, com
alto grau de tecnologia, à dis-
posição das indústrias. “Agora
vamos fomentar a vinda de em-
presas para os institutos”.

A regulamentação
da atividade

atende pedido do
setor produtivo

recursos hídricos; que o imóvel
esteja inscrito no Cadastro Am-
biental Rural – CAR e, principal-
mente, não implique novas su-
pressões de vegetação nativa.

 DIVULGAÇÃO

O presidente do IAP também falou sobre a assinatura da
portaria nº 056/2018, que prorrogou até dia 31 de maio o
prazo para protocolo de solicitação de revisão de Termos
de Compromisso firmados com base no extinto Sistema de
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal
Legal e Áreas de Preservação Permanente (Sisleg).
O documento prorroga em mais 60 dias a portaria de 234 de
19 de dezembro de 2017, que estipulava o término do prazo
em 31 de março desse ano. Ele tem o objetivo de atender o
estabelecido no Decreto Federal nº 9.257 de 29 de dezem-
bro de 2017 que prorrogou o prazo para adesão ao Cadastro
Ambiental Rural para 31 de maio de 2018.
Com base nesse decreto e no Novo Código Florestal (Lei
Federal nº 12.651 / 2012), a revisão dos termos de compro-
misso podem ser solicitados porque foram firmados com
base na legislação ambiental anterior. É necessário que o
proprietário rural solicite a revisão.
Podem pedir essa revisão aqueles que querem obter as
garantias estabelecidas pela nova lei para quem fizer o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, se necessário, aderir ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA).

“Quem não fizer o pedido
tem a obrigação de

cumprir integralmente os
critérios já estabelecidos

na lei anterior”,
alerta Tarcísio Mossato.

islegS

 BRDE e Fiep vão ampliar crédito
para empresas inovadoras
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Até quando a violência vai vencer?Acimacar convoca empresários para reunião
sobre horários de funcionamento do comércio


Serão discutidas em reunião

na terça-feira (20), às 18h30, no
auditório da Associação Comer-
cial e Empresarial de Marechal
Cândido Rondon (Acimacar), as
definições de horários especiais
de atendimento no comércio
rondonense.

A reunião é realizada anual-
mente e é de importante partici-
pação da classe empresarial, pois
os horários definidos referem-
se aos sábados, vésperas de fe-
riados ou datas especiais para o
próximo período de junho de
2018 a maio de 2019.

A Acimacar não tem poder le-
gal de estabelecer horários esten-
didos perante o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTB), fica então
a cargo dos Sindicatos Patronal do
Comércio Varejista de Marechal
Cândido Rondon e Microrregião
(Sindicomar) e do Sindicato dos
Empregados no Comércio de To-
ledo negociarem com o Sindicato
dos Trabalhadores.

A vice-presidente do Comér-
cio, Carla Rieger Bregoli, afirma
que este é o momento para que
os empresários opinem e votem

A REUNIÃO É REALIZADA ANUALMENTE E É DE IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO DA CLASSE EMPRESARIAL

sobre os horários que afetam di-
retamente suas empresas.

“Esperamos que todos pos-
sam participar e opinar porque
essa é a oportunidade. Tudo que
ficar definido será avaliado pelo
Sindicato dos Empregados, po-
dendo sofrer alguma modifica-
ção, e, posteriormente, fixado

Um estudo do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) reve-
lou que, ao final do ano passa-
do, uma em cada cem mulhe-
res brasileiras abriu uma ação
judicial por violência domésti-
ca. No levantamento, divulga-
do segunda-feira (12) e elabo-
rado pelo Departamento de
Pesquisas Judiciárias da insti-
tuição, constatou-se que
1.273.398 processos dessa na-
tureza tramitavam na justiça
dos estados. Desse total,
388.263 eram casos novos. Em
relação a 2016, o número apre-
sentado foi 16% maior.

Apenas 5% dos processos
de agressão doméstica em tra-
mitação tiveram algum tipo de
andamento no ano passado.
Em relação ao feminicídio, cri-

me considerado hediondo
desde 2015, foram 2.795 ações
pedindo a condenação de um
agressor enquadrado nessa
modalidade em 2017, em
uma proporção de oito casos
novos por dia, ou uma taxa
de 2,7 casos a cada 100 mil
mulheres. Em 2016, haviam
sido registrados 2.904 casos
novos de feminicídio.

De acordo com o CNJ, o vo-
lume de processos julgados
(440.109) foi ampliado em 19%
na comparação com 2016. Um
dos fatores que motivaram o
aumento é o programa Justiça
pela Paz em Casa, que consiste
em uma força operacional de
tribunais estaduais concentra-
da ao longo de três dias, em que
são decididos os destinos de

Uma em cada 100 mulheres recorreu à
Justiça por violência doméstica em 2017

vítimas e autores de crimes
de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher. Mais
de 800 mil casos (833.289)
ainda aguardavam um desfe-
cho no final de 2017.

Segundo o CNJ, desde que
o Justiça pela Paz em Casa foi
adotado, em março de 2015, até
dezembro do ano passado, fo-
ram proferidas 111.832 sen-
tenças e concedidos 57.402
pedidos de medida protetiva.
Destes, 40,5% (23.271) foram
deferidos durante as três sema-
nas da última edição do pro-
grama, em novembro.

Atualmente, há 125 varas e
juizados especiais em todos os
estados e no Distrito Federal
que cuidam exclusivamente de
processos relativos a violência

doméstica. No ano anterior,
eram 111 varas. Em primeiro
lugar na lista está o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
(TJDFT), com 16 varas, seguido
pelo Tribunal de Justiça de São

Paulo (TJSP), que possui 13.
O CNJ que alguns tribu-

nais, por não organizarem es-
tatísticas sobre o assunto, não
tiveram seus dados computa-
dos pelo estudo.

 Mulheres estão procurando mais a justiça para
denunciar casos de violência.

como Acordo Coletivo. O não
cumprimento do Acordo, como
abrir a empresa fora dos horári-
os e dias estabelecidos serão
passíveis de multas expressivas
pela fiscalização”, pontua Carla.  

A vice-presidente ressalta que
a intenção da entidade como
mediadora da reunião é defen-

der os interesses da classe e en-
contrar as melhores soluções
democraticamente.

“Queremos que os empresá-
rios participem e tenham certeza
do que querem quanto aos ho-
rários, já que depois não pode-
rão ser modificados. Essa é uma
mediação, estamos facilitando o

que é de interesse do empresá-
rio, caso contrário ele terá que
negociar pessoalmente com o
Sindicato, o que se torna mais tra-
balhoso”, finaliza.

A entidade solicita que os
empresários confirmem a parti-
cipação na reunião pelo fone
3284-5719, com Sandra.

 Associação Comercial e
Empresarial de Marechal

Cândido Rondon.

ENGEMARKO
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Banco do Brasil completa 42 anos
em Marechal Cândido Rondon


O Banco do Brasil, agência
0859-1, completa 42 anos de his-
tória em Marechal Cândido Ron-
don hoje (15). A história se con-
funde com o desenvolvimento
econômico e social do município.
Reconhecida como a principal ins-
tituição financeira responsável
pelo crescimento econômico e
social de Marechal Cândido Ron-
don, destaca-se em nível regio-
nal, estadual e nacional.

O gerente geral do Banco do
Brasil, Celso Domingues, registra o
orgulho que toda equipe da agên-
cia local tem por fazer parte dessa
instituição, e também faz questão
de enfatizar a importância do Ban-
co do Brasil para toda a comuni-
dade rondonense, seja para o
agronegócio ou para o comércio.
Atendem a comunidade através de
diversas linhas de crédito funda-
mentais para a fomentação do
desenvolvimento da economia.

Conforme o gerente, a agên-
cia oferece um portfolio comple-
to de produtos e serviços bancá-
rios que garantem a satisfação
dos clientes, seja, pessoa física,
jurídica ou setor público. Dentre
eles destacam-se contas, cartões,
empréstimos, financiamentos, in-
vestimentos, seguros, capitaliza-
ção, consórcios, previdência, so-
lução de dívidas e outros.

Celso Domingues ressalta que
o Banco do Brasil procura estar
cada vez mais presente na comu-
nidade local, principalmente na
assistência creditícia aos clientes
em geral e acima de tudo, com a
sua marca de 210 anos de histó-
ria, se apresenta como um “por-

A HISTÓRIA DA AGÊNCIA SE CONFUNDE COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO

to seguro” para o cidadão reali-
zar as suas aplicações financei-
ras em diversas modalidades. Ou
seja, é o banco mais antigo do
país e, ao mesmo tempo, o ban-
co que mais pensa no futuro.

O gerente enfatiza que nada
seria possível se não houvesse o
prestígio e a preferência do mai-
or patrimônio do Banco do Bra-
sil, que são seus clientes, que de
geração em geração constroem
um banco mais forte e confiável.
Ele reconhece, inclusive, a impor-
tância de todos os colegas que
fazem parte dos 42 anos de his-
tória em Marechal Rondon.

A empresa possui 15.133
pontos de atendimento
distribuídos pelo país.

Na foto, a agência de
Marechal Rondon, que

hoje (15) completa 42
anos.
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Celso Domingues,
gerente geral da

agência de Marechal
Cândido Rondon

Pré- Custeio 2018/19
De forma inédita, o Banco do Brasil iniciou em janeiro
deste ano o acolhimento e liberação de propostas
para o pré-custeio 2018/19 contemplando as
lavouras de soja, milho, arroz, algodão e
café, com taxas de juros de 7,5% a 8,5% ao
ano pelo prazo de até 14 meses.
O volume de recursos disponível para o
pré-custeio 2018/19 é superior a R$ 12
bilhões.  O pré-custeio do Banco do
Brasil direciona recursos para a
compra de insumos, como sementes,
fertilizantes e defensivos, com o
objetivo de ajudar os produtores
rurais a irem ao mercado para
comprar seus insumos com uma

condição melhor, além, é claro,
de estimular a economia

local e nacional.

O Banco do Brasil é o maisO Banco do Brasil é o maisO Banco do Brasil é o maisO Banco do Brasil é o maisO Banco do Brasil é o mais
antigo do país e, ao mesmoantigo do país e, ao mesmoantigo do país e, ao mesmoantigo do país e, ao mesmoantigo do país e, ao mesmo

tempo, o banco que mais pensatempo, o banco que mais pensatempo, o banco que mais pensatempo, o banco que mais pensatempo, o banco que mais pensa
no futuro”no futuro”no futuro”no futuro”no futuro”

‘‘

 Banco do Brasil – agência principal 0859-1 – Avenida Rio Grande do Sul, 319
 Banco do Brasil - PAB Pato Bragado – Avenida Continental, 896
 PAE – Posto de Atendimento Especial - Supermercado Cercar
    Rua Sete de Setembro, 946
 PAE – Posto de Atendimento Especial - Supermercado Copagril
    Vila Gaúcha, Avenida Rio Grande do Sul, 6470
 PAE – Posto de Atendimento Especial - Supermercado Copagril
    Sede, Avenida Maripá, 2180
 Farmácia Paraná - Rua Paraná, 819
 Farmácia Cooperfarma – Avenida Rio Grande do Sul, 5330
 Farmácia Rondon - Rua 7 de Setembro, 855
 Lojas Manica - Rua 7 de Setembro, 734
 Posto Panorama (Ipiranga) - Avenida Rio Grande do Sul, 450
 Rede Enterpag - Em frente agência do Banco do Brasil
 Correios
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Buscando maior interação
com a comunidade agropecuá-
ria, a Unioeste, Campus de Ma-
rechal Cândido Rondon, assinou
na tarde da última sexta-feira (09)
a renovação dos convênios para
a realização das análises de so-
los com as prefeituras da região
Oeste do Paraná para o ano de
2018. Foram assinados convêni-
os com as prefeituras dos muni-
cípios de Marechal Cândido Ron-
don, Entre Rios do Oeste, Mer-
cedes, Quatro Pontes, Guaíra,
Nova Santa Rosa, Santa Helena,
Maripá, Pato Bragado e São José
das Palmeiras. O Laboratório de

Municípios da região e Unioeste
renovam convênios de análises de solos

FORAM ASSINADOS CONVÊNIOS COM DEZ PREFEITURAS
Química Ambiental e Instrumen-
tal é coordenado desde 1999
pelo Prof. Dr. Affonso Celso Gon-
çalves Junior e tem como vice
coordenador o Prof. Dr. José Re-
nato Stangarlin, e os técnicos
Emerson Gasparotto e Gilmar Di-
vino Gomes, além de bolsistas e
estagiários. Os convênios são re-
novados anualmente, desde
2000. Este laboratório iniciou suas
atividades na área de análise de
solos e plantas em 1999. Confor-
me o Professor Affonso, as par-
cerias firmadas são fundamentais
para mostrar que, além da exce-
lência no ensino e pesquisas ci-

entíficas, também há retorno para
a comunidade.

Segundo o Diretor-Geral do
Campus, Prof. Dr. Davi Félix Schrei-
ner, “trata-se de um laboratório
com pesquisas de excelência, pro-
movendo a transferência de tec-
nologias e inovações ao setor
agropecuário regional”. Davi pa-
rabenizou a equipe e aos Prefei-
tos e Secretários presentes pela
parceria com a Unioeste, dizendo
que a universidade está sempre
de portas abertas à comunidade.

O Secretário de Agricultura e
Política Ambiental de Marechal
Cândido Rondon, Leandro Dadalt,

ressalta que, a assinatura de re-
novação do convênio entre o
município e a universidade, é uma
possibilidade oferecida ao pro-
dutor, para que ele conheça
como está o seu solo, podendo
assim, fazer a correção e aduba-
ção da melhor forma possível,
aumentando a sua produtivida-
de. O Laboratório também aten-
de e auxilia diretamente diversos
professores e pesquisadores da
Unioeste, com análises gratuitas,
para seus projetos de iniciação
científica, mestrado e doutorado
realizados no Centro de Ciências
Agrárias do Campus.

O professor Affonso Celso
Gonçalves Junior ressalta que, na
Comissão Estadual dos Labora-
tórios de Análises Agronômicas
do Paraná (Cela-PR) o referido
laboratório ficou entre os três
melhores do estado do Paraná

Inserção nacional e internacional
O Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente (Gesoma-CNPq)

liderado pelo professor Affonso, tem desenvolvido inúmeros proje-
tos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado
sob sua orientação direta, além de trabalhos de inovação tecnológi-
ca com depósitos de patente junto ao Inpi e efetivado muitas parce-
rias nacionais e internacionais com diversas universidades da Alema-
nha, Espanha, Portugal e agora mantêm contato com universidades
americanas e francesas. A equipe do Gesoma tem participado de
inúmeros eventos científicos internacionais nos últimos anos (México,
Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, etc.) e em 2018 tem a previsão
de participar em eventos na França e Colômbia.

Os valores de 2018 para as
análises são os seguintes:
análise química de solo
rotina R$ 40,00 e pelo
convênio R$ 36,00~
conjunto de micronutrien-
tes (Cu, Zn, Fe e Mn) R$
20,00 e análise física de
solos (granulometria) R$
25,00. Agricultores interes-
sados em realizar análises
de solos podem procurar
diretamente as prefeituras
da região ou o Laboratório
de Química Ambiental, na
Unioeste de Marechal
Cândido Rondon
(Fone 45- 3284-7924).

 O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental também se destaca na
área de análise de tecido foliar e amostras ambientais (águas, efluentes, etc.).

O convênio foi renovado na
última sexta-feira (09) na

Unioeste, campus de
Marechal Cândido Rondon.

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

aloresV

referente à qualidade das análi-
ses, novamente obtendo o “Selo
de Qualidade” emitido pela Cela-
PR para o ano de 2018. “Com re-
lação às análises granulométri-
cas, o Laboratório de Química
Ambiental ficou novamente clas-

sificado em 2018 entre os cinco
melhores laboratórios do Brasil,
dentre mais de 160 laboratórios
participantes do programa de
qualidade do Instituto Agronô-
mico de Campinas (IAC)”, comen-
tou o coordenador.

Laboratório entre os melhores do Brasil

utras análisesO
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Na última segunda-feira (12)
houve a inauguração do novo
playground na Praça Cristo Rei,
em Quatro Pontes. O brinquedo
foi viabilizado pelas secretarias de
Educação, Cultura e Esportes e de
Obras, Urbanismo e Transportes.

Para o prefeito João Laufer, é
mais uma meta cumprida. “Ago-
ra, as crianças de até 12 anos
podem se divertir com conforto
e segurança”.

O secretário de Obras, Urba-
nismo e Transportes, Luis Carlos
Becker, expõe que o parque pas-
sa a atender o anseio de mães e
crianças. “Nos parques da Escola
Municipal Dona Leopoldina e da
praça do bairro Tropical também
foi colocado grama sintética”.

Para a diretora da escola,
Rosecler Hansel, “é sempre bom

A OBRA CUSTOU R$ 55 MIL E VAI ATENDER CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS
MILENA VARGAS

Pavimentação  Pavimentação  Pavimentação  Pavimentação  Pavimentação  
Na última quinta-feira (8) em uma reunião em Assis
Chateaubriand, foi apresentado à comunidade o projeto
de pavimentação da PR-239, entroncamento que liga a
PR-317 a PR-182. O deputado Schiavinato, os prefeitos
de Toledo, Lucio de Marchi e de Assis, Marcel Micheletto
comprometeram-se a unir forças para viabilizar a obra. O
próximo passo é buscar a concretização junto
ao Governo do Estado.

Lixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclável
A partir de agora, o recolhimento de lixo reciclável dos
moradores rurais de Quatro Pontes será executado por um
caminhão licitado pela prefeitura. A coleta ocorrerá na
primeira quinta-feira de cada mês. Os produtores que
residem longe das associações devem deixar seu lixo na
estrada principal de acesso às linhas, em frente à entrada de
suas propriedades.

Cursos do PronatecCursos do PronatecCursos do PronatecCursos do PronatecCursos do Pronatec
Seguem até amanhã (16), no Cemep, as inscrições para 20
cursos gratuitos ofertados pelo Sistec/Pronatec, Paraná
Turismo e a prefeitura rondonense. Os cursos serão online e
os alunos podem fazer seu próprio horário. O início das
aulas está previsto para o dia 26 de março. Para a inscrição é
necessário apresentar os documentos pessoais e fornecer
um endereço de e-mail.

Programa habitacionalPrograma habitacionalPrograma habitacionalPrograma habitacionalPrograma habitacional
Desde a última terça-feira (13), o atendimento dos
interessados em cadastrar-se no Minha Casa Minha Vida em
Marechal Rondon está encerrado no horário de almoço. A
partir de segunda-feira (19), o atendimento será realizado
unicamente, na Secretaria de Assistência Social, no paço
municipal. As mudanças ocorreram devido à redução na
busca pelo cadastramento.

PinPinPinPinPintttttururururura em Ta em Ta em Ta em Ta em Telelelelelaaaaa
Secretaria de Desenvolvimento Social de Quatro Pontes
iniciou, na última segunda-feira (12), mais um curso
gratuito. A capacitação de pintura em tela conta com 15
alunos, divididos entre mulheres e homens, e 48 horas/
aula. O curso está sob a supervisão da professora Ana
Carolina Queiroz da Silva, de Toledo.

Iguassu-ITIguassu-ITIguassu-ITIguassu-ITIguassu-IT
Na última segunda-feira (12), em Marechal Rondon, a
Associação de Empresas de Tecnologia e Comunicação
do Oeste do Paraná foi declarada como utilidade
pública. A lei foi assinada pelo prefeito em exercício,
Ilário Hofstaetter (Ila). O objetivo é desenvolver e
fortalecer o setor de Tecnologias da Informação e
Comunicação do Oeste do Paraná, por meio da
cooperação e do associativismo.

Quatro Pontes
inaugura playground
na Praça Cristo Rei

 Playground deve ser usado por crianças de até 12 anos.

Sicredi Aliança PR/SP e prefei-
tura de Marechal Rondon firma-
ram uma parceria para ofertar
crédito consignado aos servido-
res públicos municipais. Durante
a assinatura, esteve presente o
prefeito Marcio Rauber; o presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração da Cooperativa, Adolfo
Rudolfo Freitag; o diretor execu-
tivo, Fernando Barros Fenner; os
gerentes das agências da coope-
rativa em Marechal Rondon, co-
laboradores do Sicredi e demais
autoridades municipais. Segundo
o diretor de negócios da Sicredi,
Gilson Metz, a linha de crédito é
segura e permite uma organiza-
ção financeira eficiente. “O crédi-
to pode ser utilizado para dife-
rentes finalidades. As parcelas
são descontadas na folha de pa-
gamento. Todas as nossas equi-
pes estão à disposição para aten-
der e esclarecer dúvidas”.

Segundo Adolfo Freitag, a
parceria vem agregar renda e

melhorar a qualidade de vida das
pessoas. “É uma forma de cum-
prirmos o papel de instituição fi-
nanceira cooperativa, atendendo
as necessidades dos associados
e trazendo benefícios”.

investir nas crianças para que se
ocupem nos horários de folga”.

“Vamos ajudar a cuidar e pe-

dimos isso às outras crianças tam-
bém”, comentam as alunas Vitó-
ria Becker e Larissa Menzel.

Sicredi e prefeitura de Marechal
Rondon firmam parceria

 Vice-prefeito Ila,
presidente do Sicredi

Adolfo, prefeito Marcio e o
diretor executivo do Sicredi,

Fernando, no ato de
assinatura da parceria.

DIVULGAÇÃO
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IPTU de Mercedes tem 20% de desconto
para quem pagar em parcela única

CONTRIBUINTES DE MERCEDES COMEÇAM A RECEBER OS CARNÊS ESTA SEMANA
Mais de 2.300 carnês do Im-

posto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de 2018 começaram a
ser entregues nesta semana pela
prefeitura em Mercedes.

O IPTU 2018 pode ser pago,
em parcela única, com 20% de
desconto até o dia 10 de abril.

Caso o munícipe opte pelo
parcelamento, o primeiro venci-
mento será em 12 de abril e a
quitação pode ser feita, neste
ano, em sete vezes.

As demais parcelas para os dias
10/05, 10/06, 10/07, 11/08, 10/09 e
10/10 sem a incidência de acrésci-
mo, desde que a quitação de cada
parcela seja feita até a data do ven-
cimento em qualquer banco ou re-
presentante credenciado.

Os proprietários de imóveis
que não receberem os carnês
devem comparecer ao Departa-
mento de Tributação, junto à pre-

feitura, de segunda a sexta das
08h às 12h e das 13h30 às 17h30
para retirar os boletos.

A guia também pode ser ob-

 Mais de 100 mudas de árvores
serão repostas em Quatro Pontes

 Os proprietários de imóveis que não receberem os carnês devem
comparecer ao Departamento de Tributação, junto à prefeitura.

DIVULGAÇÃO

tida no site da prefeitura de Mer-
cedes (http://mercedes.pr.gov.br/
), no ícone Serviços On-line > Ci-
dadão > Emissão de Guias IPTU.

Trabalho de reposição de mudas
de árvores, espécie oiti, está sendo
realizado na Rua Bagé, em Quatro
Pontes. A iniciativa é da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, por
meio do Departamento de Meio Am-
biente, com o apoio da equipe da Se-
cretaria de Obras, Urbanismo e Trans-
portes. Ao todo, a via receberá mais
de 100 mudas, sendo que o plantio

está previsto para ser finalizado nesta
semana.

A diretora do Departamento de
Meio Ambiente, Rosa Maria Sulzba-
ch, explica que as últimas mudas plan-
tadas infelizmente não se adaptaram
ao clima e pereceram. “Diante disso,
estamos realizando a reposição, o que
também resultará em uma rua mais
bonita e com sombra”, expõe.

 Reposição será realizada em toda Rua Bagé.

MILENA VARGAS
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 A prefeitura de Nova Santa
Rosa divulgou na última quinta-
feira (08) as meninas que dispu-
tarão o título de Miss Nova San-
ta Rosa 2018-2019. Seis meninas
participarão do concurso: Jenni-
fer Beatriz Cavalcante de Siquei-
ra, Jennifer Monique Ikert, Karo-
layne Aline Pereira da Motta, Ni-
coli Patricia Schewe, Samanta
Santos da Silveira e Thaline Na-
taliane Valiente.

O concurso faz parte da pro-
gramação comemorativa aos 42
anos de emancipação político-
administrativa do município, que
será comemorado no dia 29 de
abril. O baile com desfile que ele-
gerá a Miss Nova Santa Rosa
2018-2019 será realizado no pa-

CONCURSO FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 42 ANOS DO MUNICÍPIO

Seis candidatas
disputam o título de
Miss Nova Santa Rosa

  As seis candidatas
desfilam no dia 20 de abril

no pavilhão da Comunidade
Católica Santa Rosa de

Lima, em Nova Santa Rosa

Na última sexta-feira (09),
mais 10 computadores foram en-
tregues através de uma parceria
firmada entre Sicredi Aliança PR/
SP, Rotary Club Marechal e Ron-
dotec Informática. Desta vez fo-
ram beneficiadas as Escolas Mu-
nicipais São Roque, Ana Paula e
25 de Julho, o CMEI Pequeno Prín-
cipe, a Polícia Civil, a Pastoral da
Criança, a Comunidade Alvorada
e a Equipe Distrital da Gestão
2018-2019. A entrega aconteceu
na Casa da Amizade, em Mare-
chal Cândido Rondon-PR. No to-
tal, 48 computadores já foram re-
passados desde que a parceria

começou no ano passado.
A Secretária de Educação de

Marechal Cândido Rondon, Márcia
da Mota, ressalta que os computa-
dores são muito bem-vindos. “Nós
sentimos dificuldades em adquirir
computadores para as escolas. É
uma ajuda bem-vinda”, disse.

“Para nós é gratificante poder
ajudar. A parceria consiste na se-
leção de equipamentos cedidos
pela Sicredi. O Rotary Marechal
atua como intermediário da ação
e a Rondontec Informática reali-
za o remanejamento das peças e
a montagem das máquinas”, ex-
plicou Valmor Drechsler, propri-

etário da Rondotec Informática.
Segundo o presidente do Ro-

tary Marechal, Marcio da Motta,
através de momentos como este,
o Rotary consegue cumprir com
a sua finalidade. “Entre os nos-
sos objetivos está identificar ne-
cessidades na comunidade e por
fim, supri-las”, disse.

Conforme o Presidente do
Conselho de Administração da
Sicredi Aliança PR/SP, Adolfo Ru-
dolfo Freitag, esta parceria vem
de encontro com o propósito da
cooperativa que é agregar ren-
da e melhorar a qualidade de
vida das pessoas.

Estofados MercedesEstofados MercedesEstofados MercedesEstofados MercedesEstofados Mercedes
O sofá da foto é um dos produtos
da Estofados Mercedes, que está
há 20 anos no mercado, sempre
oferecendo qualidade na fábrica,
reforma e tapeçaria. A empresa
está localizada à Rua Dr. Flores,
em Mercedes.

Metalúrgica UnimetalMetalúrgica UnimetalMetalúrgica UnimetalMetalúrgica UnimetalMetalúrgica Unimetal
Portas, cercas, janelas, toldos de policarbonato, estruturas metálicas,
reformas em geral, calhas, rufos e muito mais, você encontra aqui. São
produtos e serviços de excelente qualidade. Na Rua São Paulo, 5555,
Vila Gaúcha, em Marechal Rondon.

Restaurante e Bebidas BottoniRestaurante e Bebidas BottoniRestaurante e Bebidas BottoniRestaurante e Bebidas BottoniRestaurante e Bebidas Bottoni
Se está em Pato Bragado não pode deixar de visitar o Restaurante e
Bebidas Bottoni. Um lugar agradável para você almoçar com sua
família. Em anexo, também, disk bebida para atender qualquer evento.
Está localizado à Rua Paranaguá, 836.

Exacta ServiçosExacta ServiçosExacta ServiçosExacta ServiçosExacta Serviços
Débora e Jéssica fazem o
atendimento da Exacta Serviços,
correspondente Caixa Aqui. Para
você fazer o pagamento de contas,
realizar empréstimos e
financiamentos, principalmente
do programa Minha Casa Minha
Vida. Está localizada à Avenida
Rio Grande do Sul, 6470, em
anexo ao Super Copagril 2.

Calçados Cristo ReiCalçados Cristo ReiCalçados Cristo ReiCalçados Cristo ReiCalçados Cristo Rei
Esta é a equipe da Calçados Cristo Rei, de Mercedes. A loja sempre tem
ofertas e excelentes promoções. Para conferir, é só visitar, na Avenida
João XXIII, no centro de Mercedes.

DIVULGAÇÃO

vilhão da Comunidade Católica
Santa Rosa de Lima, no dia 20
de abril. A comercialização de
mesas e ingressos iniciará nos
próximos dias.

Parceria viabiliza a entrega de mais 10 computadores

 Registro da solenidade de entrega de mais 10 computadores, realizado na Casa da Amizade.
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Copagril lança projeto-piloto
de produção de energia solar

OBJETIVO É GERAR 100% DA ENERGIA CONSUMIDA PELA LOJA AGROPECUÁRIA DE QUATRO PONTES
 Entrou em operação há pou-

cos dias o Projeto-piloto de Pro-
dução de Energia Fotovoltaica da
Copagril, o qual atende a Loja
Agropecuária instalada no muni-
cípio de Quatro Pontes.

De acordo com o engenheiro
ambiental da Copagril, Dimas José
Detoni, o sistema instalado tem o
propósito de alcançar autossufici-
ência na geração de energia limpa
e renovável na referida unidade da
cooperativa, em função do alto
custo que esse insumo representa.

Em caso de produção de energia excedente ela irá para a rede da Copel, gerando créditos que podem ser compensados em
outras unidades consumidoras da cooperativa. Conforme o Dimas Detoni, em uma visão macro, o projeto-piloto permitirá estudar
a possibilidade de novos investimentos nesse modal de geração de energia. “Vamos avaliar a viabilidade de expandir o projeto
para outras unidades da Copagril”, conclui o engenheiro.

“Nosso objetivo é gerar 100% da
energia elétrica consumida naque-
la unidade”, assegura.

A energia solar fotovoltaica é
a energia obtida através da con-
versão direta da luz em eletrici-
dade, considerada limpa em ra-
zão de não ser derivada de com-
bustíveis fósseis. “Do ponto de
vista do usuário é considerada
uma energia firme, com o bene-
fício da disponibilidade linear, o
que garante maior confiabilida-
de”, acrescenta Detoni.

O projeto da Copagril foi
homologado e aprovado
pela Copel, consistindo-
se em um sistema de
geração de energia solar
fotovoltaica conectada à
rede elétrica (on-grid-
tie). Na cobertura do
prédio da Loja Agrope-
cuária Copagril de
Quatro Pontes foram
instaladas 60 placas de
325 Wp. Esse conjunto
de módulos tem 19,5
kWp de potência, com
capacidade de gerar até
2.340 kWh por mês,
sendo a estimativa de
performance 80% de
eficiência. “O sistema
entrou em operação no
dia 06 de março e nosso
plano é acompanhar o
seu desempenho men-
salmente para poder
realizar comparativos
com períodos equivalen-
tes e fazer uma avalia-
ção após 12 meses”,
explana o engenheiro.

otênciaP

A tarde da última sexta-feira (09)
foi especial para o grupo “Mulhe-
res Vencedoras”, coordenado pela
Secretaria de Saúde de Mercedes.

Elas tiveram a oportunidade
acompanhar uma palestra sobre
a importância da autoestima nas
mulheres ministrada pela Assis-
tente Social de Cascavel, Gelva-
na Schimidt.

O encontro que marcou a

abertura das atividades em
2018 ocorreu, em virtude ao Dia
Internacional da Mulher, come-
morado na quinta-feira (08), na
Biblioteca Cidadã com partici-
pação de 23 mulheres.

O vice-prefeito e secretário de
Saúde Edson Schug esteve pre-
sente e além de desejar as boas
vindas as participantes aprovei-
tou a ocasião para elogiar e des-

tacar a importância das ações
desenvolvidas pelo grupo “Mu-
lheres Vencedoras”.

O grupo, conduzido pela Psi-
cóloga da Secretaria de Saúde
Silvana Santos, se encontra men-
salmente para tratar assuntos re-
lacionados a troca informações,
experiências e busca de soluções
para enfrentar as dificuldades e
situações do dia a dia.

Secretaria de Saúde de Mercedes retoma
atividades do grupo Mulheres Vencedoras

 DIVULGAÇÃO

O grupo se encontra mensalmente para a troca de informações
e experiências.

xpansão do projetoE

DIVULGAÇÃO

 Foram instaladas 60 placas na cobertura da loja
em Quatro Pontes.
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Um dos sonhos da comunida-
de de Entre Rios do Oeste está
perto de ser tornar realidade, a
construção da nova creche. Na
última segunda-feira (12), o pre-
feito Jones Heiden assinou o con-
trato para execução da obra com
a empresa Lowe Construção Civil,
Eireli-EPP, do município de Santa
Helena. O valor total da obra será
de mais de R$ 1 milhão, oriundo
de um financiamento do municí-
pio com o Paraná Cidade. O pra-
zo de conclusão é de 365 dias. O
proprietário da empresa, Vilson
Lowe, comentou que pretende
entregar a obra ainda em 2018,
para que o ano letivo de 2019 do
CMEI Padre Emilio inicie em novo
endereço. Para a secretária de
Educação e Cultura Marilei Lerner,

O VALOR TOTAL DA OBRA SERÁ DE MAIS DE R$ 1 MILHÃO

Nova creche começa
a ser construída em
Entre Rios do Oeste

Observatório Social
comemora 8º ano em

Marechal Cândido Rondon

“A obra é a certeza de atendimen-
to com qualidade para as crian-
ças e melhores condições de tra-
balho para os educadores”. O pre-
feito Jones afirma que, “é uma obra

do plano de governo, estamos
honrando com o compromisso
que fizemos com os entrerrienses”.
A nova creche terá condições de
atender 200 crianças.

 Prefeito Jones Heiden; proprietário da Lowe Construção Civil,
Vilson Lowe; e a secretária de Educação e Cultura, Marieli Lerner.

DIVULGAÇÃO

Fundado por 24 entidades
da sociedade civil organizada,
em 22 de março de 2010, o
Observatório Social (OBS) em
Marechal Rondon comemora
seu 8° ano.

O observatório atua em fren-
tes como educação fiscal, inser-
ção de micro e pequenas em-
presas nos processos licitatóri-
os, construção de indicadores da
gestão pública e fiscalização de
gastos públicos, para reduzir o
desperdício de recursos. 

Na quinta-feira (22), na Fa-
culdade Isepe, com início às
19h30 será realizada a palestra

“Compliance na prática: primei-
ros passos para adequar-se à
nova realidade dos negócios”,
com a sócia da empresa Veri-
taz Gestão de Riscos &
Compliance, Letícia Sugai.

A coordenadora da entida-
de em Marechal, Cristina Lizzo-
ni explica que o objetivo é fazer
as empresas pensarem que se
há corrupção em órgãos públi-
cos é porque existem o corrup-
to e o corruptor. “É uma opor-
tunidade das empresas da ci-
dade se prepararem para me-
didas que devem adotar para
combater a corrupção”.

 As Inscrições para a palestra
gratuita devem ser feitas
pelo telefone 3254-9006.
As vagas são limitadas.
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QUINTA (15)
Priscila Kurtz, Sandro Adam, Carina
Leonhardt, Eder Melo, Lisete Terezinha
Marchry Loch, Tiago Comin, Micheli
Jordane Sauer, Carlos Alberto Baréa

SEXTA (16)
Letizia Santi Lamb, Marciane Sauer,
Maycon Oleczinski, Louise Dockhorn,
Cris Maltauro, Isoldi Kolm, Jeferson
Luis Trentini, Fabiano Fenner,  Maria
Alves, Simone Kowald Dutra, Martha
Wolf, Mirazelia Schmidt, Kimberly
Andrzejewski, Gilmar Schneider e
Nelza Soschinske

SÁBADO (17)
Clerione Herther, Denise Schumacher,
Sergio Danielski, Cláu Schommer
Martinelli, Marlus Schons, Sirlei Ribeiro
da Silva, Laura Liz Oviedo Echeverria,
Daniele Porcher, Mariane da Silva,
Elisangela Silva e Ilda Trento Favarin

DOMINGO (18)
Eron Schio, Wilson Hübner, Maria
Bruna Grenzel, Ironi Just, Patrícia
Molinari, Ivani Vechietti, Maria José
Fernandes de Araujo e Marlice Wutzke
Fernandes

SEGUNDA (19)
José Camilo, Gilian Schneider, Edson
Pfluck, Arlen Güttges, Adriana Marcon,
Adelaide Pickler, Joice Vorpagel, Mirian
Weirich, Neli Steffens, Cristine
Ohlweiler Schmidt, Eltrita Wurschke e
Claudia Sibele Dahmer

TERÇA (20)
Marcia Benka, Nair Galles, Gustavo
Borchert, Rosane Klein, Ingrid Hansen
Meotti, Luciano Fagundes, Sidonal
Cardoso, Jaime Marcelo Kuntz e Ilton
Eckhardt

QUARTA (21)
Ana Carolina Seyboth, Dalton Lopes,
Margot Trentini, Luan Fracioli, Gabrieli
Laureth, Francieli Sachser, Valmir Warken,
Oscar Berghofer e Leila Turmina.

Aniversariantes
  da Semana

MarcioMarcioMarcioMarcioMarcio e ClaudiaClaudiaClaudiaClaudiaClaudia com seu lindo menino EduardoEduardoEduardoEduardoEduardo que estará completando seu segundo aninho dia 20.

Quem aniversaria hoje, dia 15, é Lisete LochLisete LochLisete LochLisete LochLisete Loch. Recebe as
felicitações do marido Dário Dário Dário Dário Dário e todos os familiares.

Momento em família da
empresária rondonense

Ana CarolinaAna CarolinaAna CarolinaAna CarolinaAna Carolina
Hildebrand SeybothHildebrand SeybothHildebrand SeybothHildebrand SeybothHildebrand Seyboth,

que completa mais um ano
de vida na próxima
quarta-feira (21).

Belo momento em família. Pai
Ricardo,Ricardo,Ricardo,Ricardo,Ricardo, mãe AlessandraAlessandraAlessandraAlessandraAlessandra e

o filho RicardinhoRicardinhoRicardinhoRicardinhoRicardinho. São de
Entre Rios do Oeste.

Sorteio
Foi realizado sorteio no

Supermercado Copagril de
Nova Santa Rosa para os

clientes que depositaram seus
cupons no estabelecimento. O

ganhador da motocicleta
foi Wilson Bloch, morador de
Planalto do Oeste, distrito de

Nova Santa Rosa.

AliciaAliciaAliciaAliciaAlicia, de Mercedes, vai completar
seu primeiro aninho no próximo

domingo (18). Homenagem da mãe
Fran Pereira.Fran Pereira.Fran Pereira.Fran Pereira.Fran Pereira.

De Mercedes, os empresários Nany Nany Nany Nany Nany e
Egon IappEgon IappEgon IappEgon IappEgon Iappe. Ele também preside a Acim,

Associação Comercial do município.

Audiência pública
Ocorrida na última sexta-feira (09) na Associação de moradores de

Bela Vista, a audiência em que a população presente se
manifestou de forma unânime pela criação do distrito

administrativo de Bela Vista. A proposta consta no projeto de lei
38/2017, de autoria do vereador presidente Pedro Rauber.

Fespontes
Ocorre hoje (15), o coquetel de
lançamento do 22º Fespontes
e Miss Quatro Pontes 2018, às
21 horas, na Casa da Cultura,

em Quatro Pontes. Lembrando
que, os interessados em

participar do Festival devem se
inscrever até o próximo dia 25,

diretamente no site
fespontes.quatropontes.pr.gov.br.

As apresentações serão nos
dias 06 e 07 de abril no Clube
Cultural, sem custo ao público.
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Evolução na comunicação. Necessidade
de estar perto de pessoas queridas. Você
estará mais sensível e com foco em acor-
dos e negociações importantes. Suas emo-
ções são colocadas em questão. É hora
de promover uma consistente faxina emo-
cional. Envolva-se intensamente em pro-
cessos de cura.

Comprometa-se com sua vida profissi-
onal e carreira. Um novo projeto pode
aparecer, ou uma promoção ser ajusta-
da. Projetos de médio prazo podem ser
concretizados. Uma viagem internacio-
nal pode ser programada ou feita nesse
período.

Vigor na vida social. Aproximação de
amigos novos e antigos. A etapa pode
incluir um acordo ou negociação de uma
sociedade ou parceria comercial. Cotidia-
no vigoroso, principalmente no trabalho.
Um novo projeto pode ser confirmado, ou
aparecer uma nova oportunidade de em-
prego.

Acordos e negociações podem incluir a
possibilidade de um novo contrato de tra-
balho. Você estará mais acessível e sociá-
vel, com mais disponibilidade para a vida
social e para os amigos. Positividade em
sua vida material e financeira. O momen-
to é bem favorável para um novo investi-
mento.

Vigor na vida social e aproximação de
pessoas novas e interessantes. Uma his-
tória amorosa pode começar a ser esbo-
çada e ganhar importância rapidamente.
Vida doméstica e os relacionamentos fa-
miliares tornam-se dinâmicos. O momen-
to pode incluir uma reforma ou mesmo
uma nova decoração para sua casa.

Engaje-se em projetos de médio prazo,
principalmente os que incluem pessoas e
empresas estrangeiras. Uma viagem in-
ternacional pode ser concretizada neste
período. Fase de acordos e negociações
incluindo uma sociedade ou parceria fi-
nanceira. Momento propício para deman-
dar um empréstimo.

Vigor na vida social e aproximação de
amigos. Pode incluir uma história senti-
mental, que começa a ser esboçada pelo
Universo. Abertura de caminhos e novas
oportunidades profissionais. Um plano
de negócios pode ser posto em funcio-
namento, possibilitando um novo avan-
ço em sua carreira.

Mantenha-se longe de pessoas e amiza-
des ocas. Você estará em certa reclusão e,
provavelmente com foco na elaboração
de um novo projeto. Agitação na vida so-
cial. Conexões com grandes empresas,
clubes e instituições. Um novo contrato
pode ser materializado.

Reflita. A etapa pode incluir uma vigoro-
sa imersão emocional. Uma sociedade ou
parceria financeira pode ser negociada ou
materializada nesta fase. Agitação na
vida social e aproximação de amigos no-
vos e antigos. A etapa é propícia para
passear e divertir-se.

Vigor no trabalho. Um novo projeto pode
exigir comprometimento e demandar mai-
or engajamento. Preste atenção em sua
saúde, pois sua energia vital pode estar em
queda. Agitação na vida social e aproxi-
mação de pessoas interessantes. Um novo
amor pode nascer a qualquer instante.

Vigor na vida doméstica e nos relaciona-
mentos em família. O momento é propí-
cio para reunir parentes e amigos queri-
dos. Acordos e negociações que incluem
possíveis projetos e contratos evoluem
nesta fase. A comunicação também evo-
lui notoriamente.

Um novo projeto, acordo ou contrato, in-
cluindo o aumento de seus ganhos, pode
ser materializado e confirmado nos próxi-
mos dias. Boas novidades na sua vida pes-
soal e profissional. Alguns caminhos se
abrem e aparecem novas oportunidades
no amor, no trabalho ou nas finanças.

HORÓSCOPO

Um zelador de cabines de
avião encontra o livro “Como
Pilotar Um Avião - Volume 1”.
Curioso, começa fazer o que

pede no livro.
“Para ligar o avião, pressione o

botão vermelho.”
“Para movimentar o avião,
pressione o botão azul.”

Ele fica animado. Após alguns
minutos de voo, começa a

passar as páginas e ao ver a
última frase do livro, desmaia:
“Para aprender a aterrissar o

avião compre o Volume 2”

Na consulta à nutricionista,
Maria pergunta:

- Doutora, chá verde
emagrece?

- No seu caso, só se escalar
algumas montanhas para

colhê-lo.

culinária

MODO DE PREPARO
 Tempere os bifes com alho, pimenta e sal
 Frite-os sem deixar o óleo queimar
 Reserve os bifes. Na mesma panela, doure a cebola em rodelas
 Adicione a água e a maionese
 Mexa até formar um creme
 Espalhe o creme sobre os bifes
 Sirva quente

Bife acebolado com
molho de maionese

 Bife
 Cebola
 Sal a gosto
 Pimenta
 Alho
 Maionese
 1/2 xícara de água IN
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Gordura na barriga
O aumento no peso está associado a uma probabilidade
maior de infartar. Esse risco é maior quando o excesso de
gordura vai parar na barriga. Além disso, o sexo
feminino parece sofrer mais com os efeitos deletérios de
uma barriga avantajada. Mulheres que acumularam quilos de
sobra nessa parte do corpo apresentam uma probabilidade
35% maior de ter uma pane no coração, enquanto que, nos
homens, o risco é de 28%.

Proteger os rins
Os rins são responsáveis por funções vitais no organismo. A
doença renal crônica (DRC), destrói os rins até que o órgão
pare de funcionar. É importante manter a diabetes e a pressão
na rédea curta, ficar de bem com a balança, adotar uma
alimentação equilibrada, usar analgésicos somente com
orientação médica, ir devagar com as bebidas alcoólicas,
apagar o cigarro, e ficar atento aos sintomas de cansaço,
insônia, inchaço nos pés e tornozelos, inchaço nos olhos,
vontade de ir ao banheiro durante a noite, mau hálito, mal-
estar, urina espumosa ou com sangue.

Vitamina D
Maiores níveis de vitamina D no organismo estão associados à
redução de aproximadamente 20% da probabilidade de
desenvolver câncer. Para tumor de rim, o risco cai de 30 a
50%. O impacto protetor é mais evidente em homens do que
em mulheres.  Pode existir um efeito-teto, ou seja, não adianta
torrar no sol nem engolir um monte de cápsulas de vitamina D
para ter benefícios extras. Em excesso, ela causa complicações
como acúmulo de cálcio nas artérias. Além disso, frisaram, que
são necessários mais estudos para entender qual a
concentração capaz de blindar nosso corpo contra os tumores.
Enquanto isso, 15 minutos ao sol é vantagem.

Suco Detox
Suco detox possui propriedades que favorecem a limpeza
hepática, potencializando a eliminação de radicais livres que
sobrecarregam o corpo. Agem no fígado destoxificando-o. As
frutas, verduras e outros alimentos utilizados nesses sucos são
ricos em fibras, vitaminas e minerais importantes para
melhorar nossa saúde. Tomar sucos detox diariamente alivia o
cansaço, melhora a enxaqueca, o humor, a concentração, o
funcionamento intestinal e a digestão; ajuda a diminuir o peso
e as medidas corporais. O consumo regular do suco com
impulso de uma caminhada irá aumentar o processo de
queima de gordura.

Comer adequadamente
A geração nascida entre 1980 e 1990 está a caminho de se
tornar o grupo com maior incidência de sobrepeso da história.
Consumir produtos ultraprocessados, colabora com o ganho de
peso porque têm altas quantidades de sódio, açúcar, gorduras,
conservantes e aditivos químicos. É inadmissível esconder
informações relevantes em termos técnicos, letras miúdas e
porcentagens incalculáveis. Na frente das embalagens é
necessária uma advertência sobre nutrientes prejudiciais à
saúde. É importante verificar a veracidade das informações de
quem se pronuncia.

Estilo de vidainfluencia
o aparecimento dasvarizes

ALÉM DAS MARCAS
NA PELE, AS
VARIZES CAUSAM
DOR E CANSAÇO

Varizes é uma doença que ocorre nas
veias superficiais dilatadas, tortuosas e
alongadas que acometem os membros
inferiores. São mais comuns em
mulheres. Porém, também atingem os
homens. A ação hormonal e o fator
genético influenciam o seu surgimento.
No entanto, hábitos e comportamentos
propiciam o problema.

 Excesso de peso (retêm hormônios
contribuindo para o acúmulo de líquidos e
dificultando a circulação);
 Trabalhar muito tempo em pé. (esse risco
reduz se andar no decorrer do expediente); 
 Constante levantamento de peso;

ausasC

 Uso do salto alto ou
a depilação com cera
quente não desenca-
deiam varizes.
 Tabagismo e
consumo de álcool não
pioram o quadro, mas,
contribuem bastante
para o agravamento
de problemas nas
artérias.

itoM
 Dor, ardor, ou sensação de
peso nas pernas
 Leve inchaço nos pés e
tornozelos
 Coceira na pele sobre a veia
varicosa.
 Inflamações nas veias
provocadas pela formação de
coágulos (ou trombos) em seu
interior.

intomasS

omo prevenirC
 Movimentar pernas, panturrilha e demais músculos
dos membros inferiores, assim, as veias são pressiona-
das propiciando o retorno do sangue.

ratamentoT
A doença deve ser avaliada e tratada por um angiologista ou cirurgião
vascular. A cirurgia de varizes é o tratamento mais efetivo e apresenta
excelente resultado estético. Também existem métodos auxiliares:
métodos com laser ou radiofrequência e o uso da espuma densa.

menizandoA
 Meia elástica;
 Exercícios com os
tornozelos;
 Colocar as pernas
para cima no fim
do dia.
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O GINÁSIO NEY
BRAGA FOI
MODERNIZADO E A
EQUIPE TAMBÉM FOI
FORTALECIDA

Copagril estreia amanhã
na Liga Nacional de Futsal

 A estreia da Copagril futsal
na Liga Nacional ocorre amanhã
(16), às 20h15, no ginásio Ney
Braga. A equipe jogará contra o
Magnus, de Sorocaba/SP.

Para a temporada de 2018, o
ginásio Ney Braga foi moderni-
zado com piso de madeira flutu-
ante e amortecedor.

Treinada por Paulinho Sanan-
duva, a equipe Copagril/Sempre
Vida/ Sicredi/Marechal Cândido
Rondon foi fortalecida. Dentre os
contratados estão o goleiro Dei-
vd (ex-Guarapuava), os fixos Mei-
ra (ex-Corinthians) e Biel (Ex-Araz/
Azerbaijão), os alas Suelton (ex-
Marreco), Vilian (ex-Atlântico),
Xande (ex-Corinthians), Diece (ex-

ACBF), além dos pivôs Barbosi-
nha (Ex-Marreco), Bruno Petry (ex-
Atlântico), Johnny (ex-Corinthians),
Vilela (ex-Araz /Azerbaijão) e
Gugu Flores (Ex-Horizonte).

O último reforço contratado
é o fixo Jermerson Pereira Ribei-
ro (Nenen), atleta de 27 anos que
estava, desde 2009, no Horizon-
te Futsal Clube, time do Ceará.

O atleta, natural Fortaleza-Ce-
ará, conta que cresceu no Hori-
zonte Futsal e pretende alcançar
grandes conquistas na Copagril
Futsal. “Quando cheguei no Hori-
zonte o time ainda estava se es-
truturando e pra mim foi uma
oportunidade única, que aprovei-
tei da melhor forma possível.
Cresci junto com o clube, apren-
di tudo da minha carreira lá. Hoje
me lembro do meu primeiro trei-
no e vejo que fui muito mais lon-
ge do que eu imaginava.”, co-
menta o atleta.

ecado para a torcidaR
O atleta chega hoje (15) em Marechal Cândido Rondon e passará por um período de avaliações antes de
estrear com a equipe. Para a torcida, Nenem ressalta “Deixo minha gratidão pelo carinho que recebi
nesses dias. Vamos fazer o nosso máximo pra dar alegrias à torcida que é apaixonada pelo futsal e
merece todo nosso respeito. O torcedor pode esperar um jogador muito dedicado e guerreiro, que sempre
dará seu máximo para que a Copagril conquiste seus objetivos”.

azer históriaF
 Nenen, conta que “Jogar a Liga
Nacional de Futsal é um sonho pra
qualquer jogador. Agora na Copagril
Futsal tenho novos desafios, novas
metas e vou ter novos aprendizados.
Pretendo conquistar títulos com essa
camisa, que é isso que nos faz ficar
marcados na história do clube”.

 Este ano, o clube Magnus
será comandado por
Ricardinho, que faz parte
da equipe desde que ela
foi formada. Os pilares do
elenco são o craque
Falcão, o goleiro Tiago e o
fixo Rodrigo.

primeiro
adversário

O

Nenen estava, desde
2009, no Horizonte Futsal

Clube, no Ceará.
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COMPETIÇÃO COMEÇA
DIA 2 DE ABRIL E
CREDENCIARÁ
EQUIPES
RONDONENSES PARA
A MACRORREGIONAL

Começam os preparativos para a fase municipal
dos Jogos Escolares em Marechal Rondon
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 O ano de 2018 promete ser
de grandes eventos esportivos
sediados em Marechal Rondon.
Exemplo disso serão os Jogos
Escolares (fase municipal), com
início no dia 2 de abril. A fase
municipal credenciará equipes
rondonenses para a macrorregi-
onal, que também será sediada  Reunião com representantes de escolas definiu alguns ajustes.

no município, no mês de maio.
Esta semana, na Secretaria de

Esporte e Lazer de Marechal
Rondon, foi realizada uma reu-
nião com representantes de es-
colas, para definirem alguns ajus-
tes. O congresso técnico será
realizado no dia 21 de março, às
08h30, no mesmo local.

A fase municipal contará com
oito modalidades: atletismo, ba-
dminton, basquetebol, futsal,
handebol, tênis de mesa, volei-
bol e xadrez. Nas categorias co-
letivas, as equipes que conquis-
tarem o primeiro lugar, irão para

a regional. Por outro lado, nas
individuais, ao menos quatro
atletas estão com as suas vagas
garantidas.

Também serão realizados os
festivais das modalidades que
já possuem atletas garantidos
para a fase macro. No dia 26
de março, acontece o Festival de
Xadrez e Tênis de Mesa, e no
dia 27, o de atletismo.

A edição do municipal deste
ano será encerrada no dia 14 de
abril. Ao todo, alunos de 14 es-
colas estaduais e particulares,
participarão do evento.

 DIVULGAÇÃO

 Atletas de Mercedes
conseguem bons

resultados no
Paranaense de Bicicross

O último fim de semana foi
bastante positivo para o bicicross
rondonense. Em Palotina, no do-
mingo (11), o município foi repre-
sentado em 19 categorias, na pri-
meira etapa do Campeonato Pa-
ranaense de Bicicross. Marechal
levou para casa diversas meda-
lhas de ouro, prata e bronze, além
de ser campeão geral em equi-
pe, com 80 pontos.

Ao todo, os rondonenses le-
varam seis medalhas de ouro,
conquistadas por Kauan Hoesel
Dolizny (expert 9 anos), Bruno
Andrioli da Cunha (expert 10
anos), Gustavo Hetleben (boys 12
anos), Felipe Stuber Schoeder
(pré-bike), Matheus Eduardo
(cruiser 25/29 anos) e Marco Au-

 Boys 5 e 6 anos
1º Lugar - Rafael Graunke Santos
2º Lugar - Ronan da Costa
5º Lugar - Yago Henrichsen

 Boys 7 anos
3º Lugar - Kauan Wesp

 Boys 8 anos
2º Lugar - Luis Eger Pereira
4º Lugar - Joao Victor Eger

 Boys 9 anos
2º Lugar - Guilherme Rech

 Boys 10 anos
2º Lugar - Gabriel Herdt Cornachione

 Boys 11 anos
1º Lugar - Alisson da Silva

 Boys 13 anos
3º Lugar - Jean Kern Utzig
4º Lugar - Renan Graunk Santos
5º Lugar - Leonardo Drechsler

 Boys 14 anos
3º Lugar - Vinicius Apolinario

 Man 40+
2º Lugar - Jean Fiedler de Melo

 Cruiser 40/44
3º Lugar – Jean Fiedler de Melo

 Girls 9/10 anos
1º Lugar - Viviane Fernandes

 Girls 11/12 anos
3º Lugar - Ana Claudia da Silva

rélio Tocha (expert 40 anos +);
outras seis medalhas de prata
foram conquistas por Julia Schro-
eder (feminino 12 anos), Matheus
Eduardo (elite man e força livre),
Guilherme Romero (junior man),
Marco Aurélio Tocha (cruizer 40/
44 anos),e Pedro Marodin (expert
7 anos); obtiveram ainda, três
bronzes para Gustavo Schroeder
(expert 9 anos), Caio Petry (expert
8 anos) e Anderson Luiz Schroe-
der (cruiser 35/39 anos).

A segunda etapa do parana-
ense está marcada para o dia 29
de abril, dia da inauguração da
nova pista em Foz de Iguaçu.

A modalidade em Marechal
Rondon, conta com total apoio
da Secretaria de Esporte e Lazer.

Marechal Rondon é campeão
geral da primeira etapa do
paranaense de bicicross

 Marechal foi representado em 19 categorias, na primeira
etapa, em Palotina.
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lassificaçõesC

A equipe BMX de Mercedes participou no
último domingo (11), em Palotina, da 1ª Etapa
do Campeonato Paranaense de Bicicross. O
evento contou com a presença de atletas dos
municípios Goioerê, Marechal Candido Ron-
don, Cascavel, Toledo, Mercedes, Londrina e
Palotina. Os atletas de Mercedes mostraram
potencial conquistando resultados expressivos
(veja no quadro de classificações).

A equipe Mercedense de BMX, patrocina-
da pelo Sicredi, Auto Forte, Facebikes, Eletros
Erinho e Restaurante, também conta com apoio
e incentivo da Secretaria de Esporte, Lazer e
Turismo de Mercedes.

 DIVULGAÇÃO

Atletas de Mercedes que participaram da competição.
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NO TAEKWONDO
FORAM 55 MEDALHAS
CONQUISTADAS E NO
MOUNTAIN BIKE, UM
RONDONENSE FICOU
EM 3º LUGAR

Rondonenses se destacam em campeonatos
de Taekwondo e Mountain Bike

Em participação na Copa
Oeste e Sudoeste de Taekwon-
do, sediada em Umuarama, no
último domingo (11), os atle-
tas da Associação Cultural
Desportiva Rondonense (ACDR),
comandados pelo professor Pe-
dro Alencar, garantiram o pri-
meiro lugar na classificação ge-
ral, ao somarem 335 pontos. Os
atletas rondonenses levaram 35
medalhas de ouro, 15 de prata
e 5 de bronze e ficaram na fren-
te de associações de outros 10
municípios. O taekwondo ron-
donense conta com o total
apoio da prefeitura, por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer. A
Copa Oeste e Sudoeste foi uma
realização da Federação Parana-
ense de Taekwondo (FPTKD).

Já, na cidade de Santa Rosa
Del Monday, no Paraguai, acon-

teceu no último domingo (11)
etapa válida pelo Campeonato
Paranaense de Mountain Bike.
O ciclista Sergio Luis Birck, da
Associação Rondonense de Ci-
clismo, participou da prova e
terminou em 3º lugar na cate-
goria Master C. Os atletas da
Associação Rondonense de Ci-

Ciclista
rondonense
Sérgio Luis

Birck foi o
terceiro

colocado na
Master C.

clismo têm apoio da Prefeitura
e patrocínio do Sicredi, Fi-
nanpar, Alibra, Bicicletaria Lirio,
Cercar, Constru&amp; Cia, Ju-
liana Lima Belezza Rara, MCR
Bikes, Memória Rondonense,
Odontologia Boger, Opção da
Moda, Studio Pilates e Tintas
Coresul.

Atletas
rondonenses

de Taekwondo.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura de Quatro Pontes retoma ampliação
do sistema de abastecimento de água

A OBRA DEVE ESTAR PRONTA ATÉ O MÊS DE AGOSTO

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licença Prévia
para o empreendimento a seguir especificado: Empresa: CONDOMÍNIO
FÊNIX Atividade: LOTEAMENTO RESIDENCIAL FÊNIX Endereço:
CHÁCARA N° 195/196/197/198, PERÍMETRO URBANO Município:
Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE PEDIDO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Silvio Besen torna público que irá requer ao IAP a Licença de Operação para
Suinocultura – Unidade de Terminação, implantada no Lote Rural N°16, do
21° Perímetro, distrito de Margarida,linha Wilhelms. Município de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Renovação da Licença
de Operação N° 130527-R1para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Gilmar Leonardo Backes
Atividade: Suinocultura- Unidade de terminação
Endereço: Lote Rural n°113/116/117-A do 46°Perímetro da Fazenda Britânia-
Linha Golondrina.
Município: Entre Rios do Oeste, Paraná.
Validade: 14/09/2021

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licença Prévia para
o empreendimento a seguir especificado: Empresa: FLAVIO DEALMO
KOCH – NATUREZA JURÍDICA Atividade: LOTEAMENTO MORADA
NOVA Endereço: CHÁCARA N° 195/196/A, PERÍMETRO URBANO
Município: Marechal Cândido Rondon - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Gilmar Leonardo Backes torna público que irá requer ao IAP, Licença
de Instalação para Suinocultura – Sistema Unidade de Terminação a
ser implantada no Lote Rural N°113/116/117-A, do 46° Perímetro da
Fazenda Britânia, linha Golondrina. Município de Entre Rios do Oeste,
Estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, Licença Prévia
N°133297 para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Gilmar Leonardo Backes
Atividade: Suinocultura – Sistema Unidade de terminação.
Endereço: Lote Rural N°113/116/117-A, do 46° Perímetro da Fazenda
Britânia, linha Golondrina.
Município: Entre Rios do Oeste, Estado do Paraná.
Validade: 29/10/2019

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Delmar Antonio Vogel torna público que irá requer ao IAP, Renovação da
Licença de Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação, implanta-
da no Lote rural N°172/D, distrito de São Roque. Marechal Cândido Rondon,
Estado do Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Fabio André T. Gisch torna público que requereu do IAP Licença de Instalação
para Suinocultura, a ser implantado no Lote Rural 201-A, do Per20, Linha São
Cristóvão, no Município de Marechal Candido Rondon, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licença de Insta-
lação para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Atividade: LOTEAMENTO COPAGRIL – USO SOCIAL
Endereço: LOTE RURAL N° 292/B-C, PERÍMETRO URBANO
Município: Marechal Cândido Rondon - PR

SÚMULA RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO
ADEMIR ROBERTO ESCHER torna público que irá requer ao IAP a
RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO para empreendimento de suino-
cultura, localizados CHÁCARA nº 5 DO PERÍMETRO SUBURBANO,
ZONA RURAL, Entre Rios do Oeste/PR.

SÚMULA LICENÇA OPERAÇÃO
ADEMIR ROBERTO ESCHER torna público que recebeu do IAP a LI-
CENÇA OPERAÇÃO para empreendimento de suinocultura, localizados
CHÁCARA nº 5 DO PERÍMETRO SUBURBANO, ZONA RURAL, En-
tre Rios do Oeste/PR.

 SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Celson Sérgio Schulz, torna público, que recebeu do IAP, Renovação de
Licença de operação para Empreendimento de Suinocultura, porte médio,
modalidade ciclo completo, com validade até 17/01/2022, instalado na Linha
Guaçu, em Nova Santa Rosa, Pr.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Alcides Zismann, torna público que recebeu do IAP, Licença de Instalação
para Empreendimento de Piscicultura, modalidade engorda de Tilápias, porte
pequeno, com validade até 05/02/2019, a ser instalado no distrito Sede, Nova
Santa Rosa, Pr.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
 Sadi José Rizello, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação,
para empreendimento de avicultura, porte médio, modalidade criação de
frangos para cortes industriais, com validade até 03/05/2022, instalado na
Linha Guaçu, Município de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

 SÚMULA DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação de
Regularização N° 134820 para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Alexandro Graff
Atividade: Suinocultura – Sistema unidade de terminação
Endereço: Lote Rural N°113/B/A, do 6°Perímetro da fazenda Britânia – Linha Itá.
Município: Quatro Pontes/PR, Estado do Paraná
Validade: 07/12/2021

LICENÇA AMBIENTAL
Sergio Nadir Schardong torna público que recebeu do IAP a Licença Instala-
ção de Ampliação para atividade de suinocultura localizado no empreendi-
mento Lote Rural nº 10-A, do 24º perímetro, Porto Mendes, Marechal Cândi-
do Rondon, PR.

LICENÇA AMBIENTAL
Sergio Nadir Schardong torna público que irá requerer ao IAP a Licença de
Operação de Ampliação para atividade de suinocultura localizado no empre-
endimento Lote Rural nº 10-A, do 24º perímetro, Porto Mendes, Marechal
Cândido Rondon, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Renovação da Licença
de Operação N° 119713-R1 para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Marlene Klein
Atividade: Suinocultura- Unidade de terminação
Endereço: Lote Rural n°101-A, do 45°Perímetro da Fazenda Britânia- Linha
Divisa.
Município: Entre Rios do Oeste, Paraná.
Validade: 19/12/2017

SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
Fabio André T. Gisch torna público que recebeu do IAP Licença Prévia para
Suinocultura, a ser implantado no Lote Rural 201-A, do Per 20, Linha São
Cristóvão, no Município de Marechal Candido Rondon, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Valdelírio Wagner torna público que irá requer ao IAP, Renovação da Licença
de Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação, implantada no Lote
rural N°140, do 39°Perímetro-Linha Eldorado- Distrito de São Roque-Mare-
chal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Eusébio Luis Kuhn torna público que irá requer ao IAP, Renovação da
Licença de Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação, implanta-
da no Lote rural N°101-B, do 45°Perímetro-Linha Divisa. Entre Rios do
Oeste, Estado do Paraná.

 A prefeitura de Quatro Pon-
tes retomou a obra de reformu-
lação e ampliação do sistema de
abastecimento de água no muni-
cípio. Os serviços, que estão sen-
do cumpridos desde o final do
mês de janeiro, compreendem a
execução do sistema de adução
de água proveniente de dois po-
ços artesianos previamente per-
furados, construção de um reser-
vatório apoiado de concreto ar-
mado com capacidade para 600
mil litros, casa de química para
tratamento, além de recalque
para o reservatório elevado de
20 metros de altura com capaci-
dade para 100 mil litros, ao lado
do Centro de Eventos/Poliespor-
tivo Seno José Lang.

A obra está sendo realizada

pela Prespontes Serviços Ltda -
ME, empresa vencedora do pro-
cesso licitatório, e é provenien-
te de convênio com a Fundação
Nacional de Saúde (Funasa), so-
mando investimento de R$
1.848.785,64. O prazo de exe-
cução, por sua vez, é de 240
dias, devendo ser concluído no
mês de agosto.

O secretário de Administração
e Planejamento, vice-prefeito Ti-
ago Hansel, explica que os tra-
balhos só não estão mais adian-
tados porque a primeira empre-
sa licitada executou somente
20,54% da obra contratada e a
abandonou. Após, segundo ele,
foi feito uma rescisão contratual
para dar início ao novo processo
de licitação, a fim de concluir os

serviços. “Agora os trabalhos
ocorrem em bom desenvolvimen-
to. A estrutura já pode ser vista e,
inclusive, existe a possibilidade de
a obra ser terminada antes do
prazo final. O importante, ainda,
é que será resolvido o problema
de abastecimento de água no
município”, assegura.

 Reservatório está sendo edificado ao lado do Centro de
Eventos/Poliesportivo Seno José Lang.

Entrega dos prêmios sorteados
no Baile da Moto que aconteceu
no último sábado (10). Arthur
Gabriel Schlosser Uhry foi sorte-
ado com uma motocicleta Hon-
da CG 0 km e Valdir Tavares com
uma bicicleta.

rêmiosP

MILENA VARGAS

 DARIO LOCH





 16/03 - SEXTA
 22horas - Abertura oficial da festa
 22h30 – Concurso Miss Pato Bragado – edição 2018/2019
 23horas - Baile com a Banda Céu e Cantos. (ingressos livres).

 17/03 - SÁBADO
 13h30 - Encontro de Trilheiros
 14horas – 6º Encontro de Motos e Carros Antigo (Motocar) e show de rock
 15horas – Abertura da Expopato
 22h30 - Show/baile com DJ.

 18/03 – DOMINGO
 00h30 - Show com a Dupla Antony & Gabriel
 2 horas – Baile com Banda Universitária
 10h30 – Recepção das autoridades
 12horas – Almoço – Cupim Assado
 15horas – Entrega da premiação aos vencedores do Concurso do Cupim Assado
 16horas - Show Gauchesco com Mano Lima
 18horas - Baile animado pelo Grupo Magna-Som
 22horas – Encerramento.
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 A escolha da Miss Pato Bragado na noite desta sexta-feira (16), a partir das
22 horas, no centro de eventos do parque de exposições, abre oficialmente a

programação do 25º Aniversário de Emancipação Política e 30º Concurso
Nacional do Cupim Assado. As programações seguem até domingo (18). Sete

garotas disputam o concurso de Miss: Amanda Luana Borges, Daiane
Niederle, Eliana Mallmann, Louize Andressa Eggers Schneider, Madalena

Blatt Grando, Mirelly Bianchini e Valéria Maria Weiler.
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 De 16 a 18 de março jun-
to ao Centro de Eventos, o
município de Pato Bragado
vai respirar mais uma grande
festa, que já é tradição na re-
gião. Trata-se da 30ª Festa do
Cupim Assado em comemo-
ração aos 25 anos de auto-
nomia governamental.

Entre várias diversões está a
ExpoPato 2018 que este ano
contará com 35 empresas ex-
pondo entre comércio, indústria
e prestadores de serviços. A ex-
posição é organizada pela Aci-
bra e acontece nas áreas interna
e externa do Centro de Eventos.

A visitação do público po-
derá ser feita nos três dias da
festa. A abertura da exposição
será na sexta-feira (16) às 19
horas. Ela segue até às 17 ho-
ras do domingo (18).

A EXPOSIÇÃO ESTARÁ ABERTA AO PÚBLICO NOS TRÊS DIAS DE FESTA

ExpoPato será um dos atrativos
da festa de Pato Bragado



 Prefeito Mano e Reinaldo Scherer,
presidente da Acibra, fazem a

entrega de vale parquinho para as
crianças da rede municipal.

Além da exposição da indús-
tria, comércio e serviços, a Expo-
Pato também apresentará a Fei-
ra de Orquídeas, parque infantil
inflável, praça de alimentação co-
berta, entre outros atrativos.

Inclusive, a Acibra encabe-
çou um trabalho diferenciado
que distribuiu a mais de 500
alunos da rede municipal um
vale parquinho gratuito, valo-
rizando as crianças e fazendo
a alegria delas.
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 Sexta-feira das 19 às 22 horas
 Sábado das 15 às 22 horas
 Domingo das 9 às 17 horas

O horário da
exposição:
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