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A Copa será na Rússia, mas o
comércio local também aproveita
Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo na Rússia, alguns setores da

economia local começam a se preparar para faturar. É o caso das agências de
viagens, indústrias de brindes, gráficas e o segmento de material esportivo.
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Elio Rusch se prepara
para disputar o oitavo
mandato de deputado
estadual.

A Azul pousa
em Toledo

Aeroporto de Toledo receberá voos diários
para Curitiba a partir de junho e a notícia

anima empresariado rondonense.
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Elio Rusch se prepara
para disputar o oitavo
mandato de deputado
estadual.



ela sua localização geográfica o município de Marechal
Cândido Rondon teria tudo para ser um ponto esquecido
do País. Estamos num dos extremos, numa fronteira
sinistra, rota de contrabando, tráfico de drogas e armas.

Apesar disso, a microrregião é bem servida em
quesitos de infraestrutura se analisarmos a conjuntura
nacional como um todo. Com nossos pouco mais de 50
mil habitantes, estamos próximos ao patamar de
cidades muito mais populosas e capitais.

Vamos recordar os avanços recentes nesta área.
Faz menos de cinco anos que tivemos a

remodelação completa da Avenida Irio Welp, uma obra
cara e com jeito de avenida de cidade grande.

Praticamente em paralelo a isso tivemos a
duplicação do trecho urbano da BR 163, com a
construção de dois viadutos, vias marginais, passarelas,
ciclovia, uma estrutura que garante maior segurança a
motoristas e pedestres que passam pelo trecho de
pouco mais de cinco quilômetros. Se olharmos aqui
pertinho, Toledo, que tem mais que o dobro do tamanho
de Marechal, não tem uma rodovia com tamanha
infraestrutura cortando a cidade.

Vamos além. Apesar de ter sofrido algumas
paralisações, está em andamento a obra de duplicação
da BR 163, que liga justamente Rondon e Toledo, que
garante um grande benefício a toda microrregião.

Está em andamento também a construção da
terceira pista na rodovia entre Marechal e Vila Curvado,
na serrinha ou “morro dos Belé”, que igualmente é uma
obra relevante para o transporte rodoviário nesta região.
A previsão é que fique pronta até agosto.

E, na sexta-feira passada, outro marco importante
para a cidade, quando o governador Beto Richa esteve
em Marechal Rondon para assinar a ordem de serviço
do aguardado Contorno Oeste. A obra de
aproximadamente 6 quilômetros, vai  ligar a PR-467
até a BR-163, desviando o tráfego pesado da cidade. O
investimento é de quase R$ 20 milhões.

E como quem não chora não mama, pra melhorar
mesmo, falta a recuperação do Contorno Sul da cidade,
que também tem sua importância e está há muitos
anos no completo abandono.
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No por acaso, especialistas em ques-
tões políticas e econômicas do mundo,
se dizem muitos preocupados com o fu-
turo do trabalho e dos trabalhadores,
com a expansão da automação industri-
al e da inteligência artificial.

Além de ameaças geopolíticas e ambi-
entais, as transformações do mercado de
trabalho com os avanços da tecnologia já
mereceram até debates no Fórum Econô-
mico Mundial, como aconteceu em Davos,
na Suíça, em 23 de janeiro último.

Dados revelados no encontro, indicam
que somente no Brasil 15,7 milhões de
trabalhadores serão afetados pela au-
tomação até 2030 e nos Estados Uni-
dos cada robô já desemprega pelo me-
nos três pessoas.

Conforme especialistas, como os avan-
ços da tecnologia são irreversíveis e no
mundo já há milhares de indústrias sem a
presença de um só trabalhador na linha de
produção, a sociedade terá de aprender a
conviver com os robôs.

No Brasil, recente corte de 60 mil car-
gos públicos, atingiu as funções de datiló-
grafos e digitadores, totalmente obsoletas.
No mundo, no período entre 2015 e 2020,
está prevista a perda de 7,1 milhões de
empregos, especialmente em funções ad-
ministrativas e industriais.

Na prática, o mercado de trabalho no
País e no mundo passa por grande rees-
truturação, semelhante à revolução indus-
trial, ocorrida na Europa nos séculos 18 e
19, quando o trabalho artesanal do assa-
lariado foi substituído pelas máquinas.

A grande diferença na nova revolução,
é que os atuais avanços estão ocorren-
do de forma muito mais acelerada, pois
desde 2010 o número de robôs industri-
ais vem crescendo quase 10% ao ano,
segundo a Organização Internacional do
Trabalho (OIT).

No Brasil, mais de 11 mil robôs industri-

ais serão adquiridos por empresas até
2020, pois o interesse da indústria brasi-
leira pela automação vem crescendo.

Como as empresas que não aderirem à
tecnologia deixarão de ser competitivas, a
automação industrial deverá resultar na
perda de sete milhões de empregos para
robôs e abertura de dois milhões de novas
vagas para trabalhadores até 2020.

No mundo, entre 400 milhões e 800 mi-
lhões serão afetados pela automação até
2030, dependendo do ritmo de avanço tec-
nológico, o que equivalerá a de 11%  até  23%
da população economicamente ativa global,
estimada em 3,5 bilhões de pessoas.

Conforme especialistas, isso não signifi-
cará que todos os atuais trabalhadores
perderão o emprego, mas muitos deles se-
rão impactados com o que poderá ir do
desemprego à experiência de ter como co-
lega de trabalho uma máquina, tendo de
dividir com ela as suas atuais funções.

Mesmo assim, determinadas instituições
afirmam que os seres humanos ganharão
novas oportunidades de trabalho e renda,
em outras atividades mais complexas.

O lado bom da automação é que irá libe-
rar profissionais de tarefas monótonas, re-
petitivas e cansativas, que poderão ser
desenvolvidas com maior rapidez e eficiên-
cia quando robotizadas.

Além disso, as funções de trabalhado-
res irão envolver mais qualidades humanas,
como criatividade, mas resta saber quan-
tas dessas novas vagas serão criadas para
pessoas criativas.

O Fórum Econômico Mundial projeta
aumento na demanda de mão-de-obra
nas áreas de arquitetura, engenharia,
computação e matemática, entre outras.
O problema é que esse crescimento da
demanda não será suficiente para absor-
ver todos os que perderam o trabalho em
outros setores, além de exigirem alta qua-
lificação dos interessados.
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O governador do estado do Paraná, Beto Richa, esteve
em Marechal Cândido Rondon para assinar a ordem de
Serviço que autoriza o início das obras do Contorno Oeste.
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Assessor de câmara
agora precisa ter no
mínimo o ensino médio

ENTENDIMENTO É DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

AssédioAssédioAssédioAssédioAssédio
Com a divulgação da notícia que o deputado Ademir Bier
deve deixar o MDB para ingressar no PSD, começou o assédio
também de outras siglas partidárias, interessadas no passe do
parlamentar rondonense. Uma delas é o PP, presidida no
Paraná pelo deputado federal Dilceu Sperafico, com quem
Ademir sempre dobrou na microrregião.

PSD local livrePSD local livrePSD local livrePSD local livrePSD local livre
Ao que tudo indica, a ida de Ademir para o PSD não implica
em comprometimento de quem já é filiado no partido no
município, nem em dobradinha com o deputado federal
Evandro Roman. Todos ficam livres para trilhar seu caminho
político, que já está alinhado ao apoio da candidatura de Elio
Rusch, do DEM.

Roman no DEM?Roman no DEM?Roman no DEM?Roman no DEM?Roman no DEM?
Aliás, corre um boato que o próprio Evandro Roman
poderia vir a mudar de partido, saindo do PSD e migrando
para o DEM. O prazo para as mudanças vai até o dia 7 de
abril. É aguardar pra ver.

OtimistaOtimistaOtimistaOtimistaOtimista
O deputado rondonense Elio Rusch (DEM) está bem otimista
com relação a sua votação nas próximas eleições. Precisando
algo em torno de 55 mil votos para garantir o oitavo mandato
de deputado estadual, Elio fala em fazer 70 mil sufrágios.

Beto para o SenadoBeto para o SenadoBeto para o SenadoBeto para o SenadoBeto para o Senado
Apesar de ainda não ter anunciado, tudo leva a crer que o
governador Beto Richa vai mesmo concorrer a uma vaga para
o Senado. Basta observar o comportamento bem típico de
campanha do governador nos últimos dias. Em Marechal
Rondon, na semana passada, ele até gravou um vídeo bem
político que foi disseminado pelas redes sociais.

Posse marcadaPosse marcadaPosse marcadaPosse marcadaPosse marcada
A vice-governadora Cida Borghetti (PP) inclusive já teria
marcado para o dia 8 de abril a solenidade de posse no
Palácio Iguaçu. Ela já não tem dúvidas de que o
governador Beto Richa renunciará ao cargo dia 7 para
concorrer ao Senado.

Sperafico na Casa CivilSperafico na Casa CivilSperafico na Casa CivilSperafico na Casa CivilSperafico na Casa Civil
E com Cida Borghetti (PP) no governo, obviamente já deve
estar pensando em sua equipe administrativa, uma vez que
muitos dos atuais secretários de Beto Richa também devem se
desincompatibilizar para concorrer nas eleições de outubro.
Parece que o preferido para chefiar a Casa Civil é o deputado
federal Dilceu Sperafico (PP). Além de aliado de primeira
hora dos Barros, Sperafico já declarou não ser candidato à
reeleição e chegou a ser sondado para assumir o ministério
da Agricultura.

Inquérito trancadoInquérito trancadoInquérito trancadoInquérito trancadoInquérito trancado
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu, na tarde de terça-feira (20), trancar o inquérito 1093,
em trâmite de forma sigilosa no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), e que pretendia apurar se a campanha de reeleição do
governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), recebeu dinheiro
do esquema de corrupção na Receita Estadual, revelado na
Operação Publicano, deflagrada em 2015.

Ensino médio completo é a
escolaridade mínima que deve ser
exigida para a ocupação de car-
gos em comissão de assessor em
câmaras municipais. O entendi-
mento é do Pleno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná e
consta de determinação expedi-
da à Câmara Municipal de Céu
Azul, no julgamento de represen-
tação do Ministério Público de
Contas (MPC-PR). Segundo a re-
presentação, a Casa legislativa só
exigia o ensino fundamental dos
ocupantes desses cargos.

Ao analisar o Sistema de Infor-
mações Municipais-Atos de Pes-
soal (SIM-AP) do TCE-PR em 2009,
o MPC-PR constatou duas incon-
sistências no quadro da Câmara
de Céu Azul. A principal delas era
a exigência apenas de ensino fun-
damental - e, ainda assim, incom-
pleto - para o preenchimento do
cargo em comissão de assessor
da presidência da câmara. Já os
cargos comissionados de asses-
sores da mesa diretiva e das co-
missões demandavam ensino fun-
damental completo.

O entendimento do MPC-PR

é de que, para que essas funções
sejam desempenhadas satisfato-
riamente, é necessário, no míni-
mo, um curso superior. Diante
disso, em seu parecer o órgão
ministerial opinou pela procedên-
cia da representação, com a de-
terminação de que os cargos de
assessor da presidência, da mesa
diretiva e das comissões recebam
uma titulação de curso superior.

Além disso, o MPC-PR defen-
deu que a Câmara de Céu Azul
revise a legislação de regência
dos cargos em comissão, a fim
de alterar a natureza jurídica do
cargo de assessor de Comunica-
ção. Por demandar atividades téc-
nico-operacionais, esse cargo
deveria ser trocado, de comissi-
onado para efetivo.

A Coordenadoria de Fiscaliza-
ção de Atos do Pessoal (Cofap),
unidade técnica do TCE-PR, opi-
nou pela regularidade da situa-
ção dos cargos em comissão do
Legislativo de Céu Azul, discor-
dando do MPC-PR.

O relator do processo, conse-
lheiro Ivens Linhares, concordou
parcialmente com os opinativos

da Cofap e o parecer do MPC-PR.
Segundo ele, não procede o
apontamento ministerial de que o
cargo comissionado de assessor
de comunicação seria irregular
pois, embora a função inclua ati-
vidades técnicas e operacionais,
também há o exercício de outras
atribuições que demandariam vín-
culo de confiança para execução.

No caso da exigência inade-
quada de escolaridade para os
cargos de assessoria da presidên-
cia, da mesa diretiva e de comis-
sões, Linhares ressaltou que o
ensino superior completo deve
ser exigido somente dos deten-
tores do cargo de assistente le-
gislativo, função responsável por
realizar estudos e levantamentos
técnicos. No entendimento do
relator, para ocupar as funções
citadas, a escolaridade deve ser
revisada, sendo exigido, no míni-
mo, ensino médio completo.

Os membros do Pleno do
TCE-PR acompanharam, por una-
nimidade, o voto do relator, na
sessão de 25 de janeiro. O trân-
sito em julgado da decisão ocor-
reu em 1º de março.

 O diretório nacional do PSB está insistin-
do em se aliar à candidatura de Osmar Dias
(PDT) ao governo do Paraná. Concordou com
quase todas as condições impostas pelo can-
didato – como a de manter-se livre para apoi-
ar o irmão, senador Alvaro Dias, na disputa
pela presidência da República pelo Podemos.
Aceita também que Osmar se mantenha fili-
ado (e presidindo o PDT), sem necessidade
de trocar de sigla.

As garantias foram dadas novamente a
Osmar no início desta semana pelo presidente
socialista, Carlos Siqueira, em continuidade a
reuniões que vêm mantendo já há meses, como
a registrada pela foto em fevereiro passado.

Contudo, alguns fatores não afirmados cla-
ramente podem levar Osmar Dias a preferir
distância do PSB. Ou melhor, que o próprio
PSB venha a desistir do apoio que ofereceu a
ele em razão de conveniências regionais.

PSB insiste em aliança com Osmar
Dias para o governo do Paraná

 Osmar Dias é pré-candidato ao governo do
Paraná, a princípio, pelo PDT.

 GAZETA DO POVO
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 Adriano Cottica, vereador de Marechal Rondon quer
informações sobre criação, instalação e disponibilização
de terrenos aos empresários dispostos a investir no novo
parque industrial, localizado junto à estrada do Clube Lira.

O vereador Nilson Hachmann quer concessão de área
à Igreja Luterana Cristo Rei de Margarida. Também
sugere a conclusão da pavimentação com pedras
irregulares entre Iguiporã e Bela Vista.

Ronaldo Pohl está solicitando ao deputado federal
Evandro Roman que apresente projeto de lei na Câmara
dos Deputados, para nominar como Cleiton Geovani
Kurtz o viaduto da BR-163 no trevo de acesso aos
municípios de Nova Santa Rosa e Mercedes. Uma forma
de homenagear o humorista rondonense falecido em

2015, famoso pela personagem Willmutt.

Em indicação o vereador Vanderlei Sauer solicita à
administração rondonense que altere a destinação da
antiga quadra de esportes existente ao lado do Mutirão
de Margarida. A ideia é utilizar o espaço como área de
lazer para a comunidade.

O vereador Cleiton Freitag (Gordinho do Suco) quer
que a prefeitura promova a pavimentação com pedras
irregulares da estrada rural que liga a PR-491 até o
aterro sanitário do município, passando pela Linha
Neuhaus, no distrito de Novo Três Passos.

O vereador rondonense Josoé Pedralli, está
questionando a devolução antecipada de R$ 650 mil do
Poder Legislativo para a Prefeitura. Os recursos foram
utilizados pela administração municipal no ano passado
para as obras de pavimentação asfáltica em parte da
estrada do Clube Lira..

Vereador de Entre Rios do Oeste, Loivo Estanislau Kist
solicita a colocação do nome Arcildo Rafael Maldaner
(em memória) no troféu giratório do campeonato
municipal de futsal por todos os serviços prestados ao
município.

Gilberto Maehler, vereador de Pato Bragado, sugere
construção de calçadas no Parque Industrial I, iniciando
nas proximidades da Rodoviária Municipal até o final
das ruas que dão acesso ao Parque.

Holdi Rommer e outros vereadores de Pato Bragado
solicitaram o envio de votos de louvor à Comissão
Organizadora e à prefeitura, pela realização da 30ª Festa
Nacional do Cupim e pelas comemorações do 25º
aniversário do município.

Vereador Gustavo Borchert, de Quatro Pontes, solicita
gestões visando disponibilizar acesso gratuito à internet
por meio de redes Wi-Fi em pontos específicos daquele
município.

Vereador de Quatro Pontes, Pedrinho Aloisio Tonelli
solicita gestões visando habilitação do Município para
obtenção de vagas para os cursos profissionalizantes
do Senai Pronatec e Senar.

O vereador Darci Raiter, de Nova Santa Rosa, está
solicitando um levantamento e identificação dos pontos
de erosão mais críticos no município, com elaboração
de mapa de diagnóstico, visando a recuperação das
microbacias.

Projeto prevê reajuste de 2,06%
de salários aos servidores
municipais de Marechal

SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS TÊM DIREITO A ESTE BENEFÍCIO

Parlamento

 O prefeito Marcio Rauber en-
caminhou esta semana à Câmara
de Vereadores o projeto de lei que
trata do reajuste dos salários dos
servidores públicos municipais de
Marechal Cândido Rondon.

Conforme o projeto 12/2018,
que começou a tramitar na últi-
ma segunda-feira (19) na casa de
leis, o reajuste proposto pelo Exe-
cutivo Municipal é de 2,06% para
os ocupantes de cargos, funções
e empregos públicos da adminis-
tração direta, do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (Saae) e
do Poder Legislativo, a partir de
1º de março de 2018.

O percentual de reajuste é o
mesmo do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) acumu-
lado de janeiro a dezembro de
2017. “Em razão do gasto com a
folha de pagamento estar no li-
mite prudencial, o município so-
mente poderá conceder o índice
no INPC. No entanto, estamos con-
cedendo considerável valor sobre
o vale-alimentação para aumen-
tar o ganho dos servidores, prin-
cipalmente os de menor salário”,
justifica Marcio Rauber.

Por outro lado, servidores
ocupantes do cargo efetivo de
agente educacional, integrantes

do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Magistério Pú-
blico Municipal, além da eleva-
ção pelo INPC, devem ter repo-
sição salarial de mais de 3% em
virtude do piso nacional do car-
go de professor.

Prefeito, vice-prefeito, secre-
tários municipais, procurador-
geral, aposentados e pensionis-
tas também poderão ter seus
vencimentos reajustados em pou-
co mais de 2%, conforme prevê
o projeto de lei 13/2018.

Já o projeto de lei 14/2018
propõe o reajuste do auxílio-ali-
mentação de R$ 285 para R$ 385.

 Atendendo a pedido do ve-
reador rondonense Arion Nasih-
gil, a deputada federal Leandre
dal Ponte indicou o município de
Marechal Cândido Rondon para
receber R$ 100.000,00 do orça-
mento da União por intermédio
de emenda orçamentária no âm-
bito do Ministério da Saúde, com
a finalidade de estruturação da
rede de serviços de atenção bá-
sica da saúde.

Arion esclarece que há muito
tempo vem cobrando da adminis-
tração municipal a compra de um
aparelho de ultrassom, o qual não
existe em Marechal Cândido Ron-
don para pacientes da rede públi-
ca. Segundo ele, “é inadmissível que
um município com mais de 50 mil
habitantes e quase R$ 200 milhões
de orçamento anual não tenha se-
quer um único aparelho para exa-
mes de ultrassonografia, por isso
as minhas insistentes cobranças
para a compra deste equipamen-
to com a máxima urgência”.

“Sempre que cobrei a compra
deste aparelho, a resposta por
parte da Secretaria Municipal de
Saúde era de que a aquisição
estava nos planos futuros, mas
nada de concreto era consolida-
do, e enquanto isso o tempo ia
passando e a fila pelo exame au-
mentando. Assim, ao mesmo tem-
po em que fiz as cobranças, bus-
quei a deputada Leandre para
viabilizarmos a vinda de recursos

Arion viabiliza R$ 100 mil para a saúde de Marechal Rondon

de forma a subsidiar a compra,
já que aparentemente só faltava
o dinheiro, e agora finalmente
conseguimos indicar no orça-
mento da União esse valor, sufi-
ciente para a compra do equipa-
mento, que custa em torno de R$
90.000,00”, afirmou Arion.

Já Leandre dal Ponte ressal-
tou o seu compromisso com
Marechal Cândido Rondon e sua
parceria com Arion Nasihgil.

O prazo para apresentação

da proposta de compra pela pre-
feitura municipal finalizou no dia
16 de março. Já que a mesma é
aberta, não possuindo destina-
ção exclusiva, o valor pode ser
destinado para outras finalida-
des. “Não esperamos que isso
aconteça, tenho convicção de que
a Secretaria Municipal de Saúde
sabe da necessidade do ultras-
som e que vai aproveitar a vinda
deste valor para a compra do
aparelho”, concluiu Arion.

DIVULGAÇÃO

Vereador Arion Nasihgil espera que a Secretaria de
Saúde utilize o recurso para a aquisição do aparelho

de ultrassom.
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 ELIO RUSCH

O DEPUTADO RONDONENSE ACREDITA
QUE PRECISARÁ DE 55 MIL VOTOS
PARA SE ELEGER NOVAMENTE À

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

“O cenário político para a eleição
de outubro ainda é uma incógnita”

A

 TRIBUNA DO OESTE: Em outubro haverá eleições,
inclusive para deputado estadual. Elio Rusch irá pleitear
seu oitavo mandato na Assembleia Legislativa?

Elio Rusch Eu gostaria de ir para a Câmara Federal.
Mas, se eu for, preciso fazer em torno de 100 mil votos. E
eu não atinjo esse número aqui na região. Devo chegar a 70
mil. Também, se eu for, posso inviabilizar a reeleição dos
deputados Evandro Roman e Schiavianato. Corremos o
risco de eu não me eleger nem eles. Então, pensando em
termos de representatividade do oeste do Paraná no Con-
gresso Nacional, devo ir para onde tenho uma reeleição
relativamente segura.

 Qual a expectativa para a le-
genda do seu partido, o DEM?
Quantos votos serão necessá-
rios para a eleição a deputado
estadual?

Tudo é uma incógnita ainda.
Se o Beto Richa sai do governo
teremos uma realidade, se ele fi-
car, outra. Esta vai ser uma elei-
ção completamente diferente das
demais. Tudo depende da composição e das coligações.

Diria que preciso pelo menos 55
mil votos para garantir uma

reeleição para não depen-
der muito de legenda.

 Em nível local, com quem o Elio vai dobrar na eleição
deste ano?

Sempre tive uma dobrada, que era o Werner Wanderer
porque ele era de Marechal Rondon e eu também. Com a
não reeleição dele, quem se elegeu no meu partido em 2006
e 2010 foi o Eduardo Sciarra. Quando o Sciarra anunciou
que não seria mais deputado federal, reuni meu grupo e
definimos que apoiaríamos o Alfredo Kaefer. Atualmente, o
Evandro Roman será minha dobrada oficial pela convivên-
cia e proximidade.

 Como estão as tratativas para a eleição ao governo
do Estado? Ratinho Jr ou Cida Bor-
ghetti? Com quem o Elio Rusch es-
tará?

Se o Beto Richa sair do governo, a
Cida Borghetti assume, ela tem decla-
rado que sairá candidata. Se o Beto for
para o senado, automaticamente não
tem porque ele não apoiar a Cida. E nós
somos Beto Richa, então, automatica-
mente acompanharemos a decisão dele.
Com quem estaremos, só o tempo dirá.

Primeiro, é preciso que as coisas se esclareçam.

 O governador Beto Richa esteve em Marechal Ron-
don para assinar a ordem de serviço do Contorno Oes-
te. Que avaliação o Sr. faz desta conquista?

Esse contorno é uma luta muito antiga. A obra se loca-
liza no município, mas não é de Marechal Rondon, ela bene-
ficia toda a nossa região. Com toda a certeza é uma grande
conquista que encabecei, mas é claro que o prefeito Marcio
Rauber, a sociedade organizada, proprietários por onde o

contorno irá passar e entidades políticas de Mare-
chal Cândido Rondon têm participado disso.

 O que mais a população de Marechal Rondon
pode esperar em termos de recursos do Estado
neste final de governo?

O governo está chegando ao final e em ano elei-
toral existem prazos para fazer convênios e dar con-
tinuidade. Mas temos vários recursos encaminha-
dos, para o anel viário da rota sul, a construção de um
novo posto de saúde no Jardim São Francisco, obras
de pavimentação e infraestrutura.

 Deputado, o prefeito Márcio Rauber recebeu o
seu apoio na campanha política. Que avaliação que
o Sr. faz do primeiro ano de administração dele?

O primeiro ano de administração é tempo de fazer o
ajuste da máquina administrativa, é isso que o prefeito
Marcio Rauber tem feito, entendido por uns e não enten-
dido por outros. Seu primeiro ano de trabalho foi exce-
lente. Hoje, por exemplo, felizmente, as crianças que
nascem pelo SUS, nascem em Marechal Rondon.  Ele
está adquirindo máquinas, pavimentando as estradas e

está muito preocupado em fazer um bom traba-
lho. Confio muito no prefeito Marcio Rauber
e acredito que ele tem tudo para concluir
seu primeiro mandato com sucesso.

pesar da vontade de concorrer à uma vaga
para a Câmara Federal, o deputado Elio
Rusch (DEM) sabe que isso seria
praticamente inviável e, por isso, deve
disputar novamente uma cadeira na

Assembleia Legislativa. Contudo, o parlamentar
admite que o cenário político estadual com vistas
às próximas eleições ainda é uma incógnita e
muita coisa pode acontecer. Rusch também fala
da conquista do contorno oeste para Marechal
Cândido Rondon e comenta o primeiro ano de
administração do prefeito Marcio Rauber.

A política é uma nuvem. AgoraA política é uma nuvem. AgoraA política é uma nuvem. AgoraA política é uma nuvem. AgoraA política é uma nuvem. Agora
está de uma forma, daqui aestá de uma forma, daqui aestá de uma forma, daqui aestá de uma forma, daqui aestá de uma forma, daqui a

15 minutos, de outra”.15 minutos, de outra”.15 minutos, de outra”.15 minutos, de outra”.15 minutos, de outra”.‘‘
Elio Rusch,

deputado
estadual

Até o final do mês asAté o final do mês asAté o final do mês asAté o final do mês asAté o final do mês as
máquinas vão roncar emáquinas vão roncar emáquinas vão roncar emáquinas vão roncar emáquinas vão roncar e

começa a obra do Contornocomeça a obra do Contornocomeça a obra do Contornocomeça a obra do Contornocomeça a obra do Contorno
   do Oeste”.   do Oeste”.   do Oeste”.   do Oeste”.   do Oeste”.

‘‘

O prefeito MarcioO prefeito MarcioO prefeito MarcioO prefeito MarcioO prefeito Marcio
Rauber tem tudo paraRauber tem tudo paraRauber tem tudo paraRauber tem tudo paraRauber tem tudo para
concluir seu primeiroconcluir seu primeiroconcluir seu primeiroconcluir seu primeiroconcluir seu primeiro

mandato com sucesso”.mandato com sucesso”.mandato com sucesso”.mandato com sucesso”.mandato com sucesso”.
‘‘

ASSESSORIA
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Obras do Contorno
Oeste devem começar
nos próximos dias

A ORDEM DE SERVIÇO FOI ASSINADA PELO GOVERNADOR DO
ESTADO DO PARANÁ, BETO RICHA NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA



Ótica DaVisãoÓtica DaVisãoÓtica DaVisãoÓtica DaVisãoÓtica DaVisão
Há 21 anos a Ótica Da Visão comemora o sucesso do trabalho na região.
Projetada e sonhada pelos empresários Davi Gerson Zimmermann e
Ivone Weber, a Ótica é especializada em montar óculos e lentes com
grau, de acordo com especificações médicas, assim como comercializar
armações, óculos de sol e lentes dos mais variados modelos e marcas,
primando pela qualidade, conforto e bem-estar de seus clientes. A Ótica
da Visão tem filiais em Nova Santa Rosa e Entre Rios do Oeste. E,
tradicionalmente, antecedente a data 1º de maio, para comemorar mais
um ano de Ótica Da Visão, realiza-se o sorteio de um salário mínimo
vigente, sendo que, em 2018, o valor é de R$ 954,00. Para participar da
promoção basta passar em uma das lojas da Ótica Da Visão, preencher
um cupom e aguardar o sorteio no dia 30 de abril, às 17h.

Uma situação que gera des-
conforto e insegurança no trân-
sito aos moradores do centro de
Marechal Cândido Rondon come-
ça a ser resolvida. É a construção
do Contorno Norte do município,
que vai retirar o fluxo de cami-
nhões da área urbana. A ordem
de serviço para a obra foi assi-
nada nesta sexta-feira (16) pelo
governador Beto Richa e a obra
deve iniciar já nos próximos dias.
O Governo do Estado vai aplicar
R$ 20 milhões no projeto.

O principal tráfego é o pro-
veniente da BR-163, com destino
a PR-467. “Com a construção do
contorno os benefícios são enor-
mes, não só para a cidade, mas
para toda a região. Conversei
com o diretor de uma escola em
que a rodovia passa na frente.
Tem uma lombada na frente da
escola. É um barulho que inco-
moda os alunos e professores,
também as cargas vivas exalam

mau cheiro”, disse o governador.
“Em breve isso será solucionado,
garantindo conforto, comodida-
de e segurança aos pedestres e
motoristas”, destacou o governa-
dor Beto Richa.

A obra começa no quilômetro
27 da PR-467, próximo BPFron

entre Marechal Cândido Rondon
e Vila Curvado, e segue até a BR-
163, próximo ao frigorífico de su-
ínos. O projeto prevê serviços de
terraplenagem, pavimentação as-
fáltica, drenagem, obras de arte
correntes e especiais, sinalização,
além de serviços complementares.

Pato Forte Material de ConstruçãoPato Forte Material de ConstruçãoPato Forte Material de ConstruçãoPato Forte Material de ConstruçãoPato Forte Material de Construção
Pensando em construir, reformar ou ampliar? A Pato Forte tem a solução!
A empresa oferece completa linha de materiais do básico ao acabamento.
Está localizada à Av. Continental, nº 576, centro de Pato Bragado.

Consórcio HondaConsórcio HondaConsórcio HondaConsórcio HondaConsórcio Honda
Para quem quer economizar e
conquistar seu bem sem pagar
juros, uma excelente opção é o
consórcio nacional Honda, que
possui planos de 12 a 80 meses.
Com várias opções de valores
conforme o cliente desejar.
Maiores informações podem ser
obtidas com o especialista em
Consórcios da Kaefer Motos,
Fábio Frioli pelo telefone/
whatsapp (45) 99819-9740 ou
direto na Kaefer Motos.

FFFFFarararararmmmmmáciáciáciáciácia Sa Sa Sa Sa Sanananananttttto Cro Cro Cro Cro Crisisisisistttttooooo
Na Farmácia Santo Cristo de Nova
Santa Rosa, os clientes recebem
aquela atenção especial. A
proprietária Jacinta e a
funcionária Nair são pessoas com
grande conhecimento no que se
refere a medicamentos. Há oito
anos são oferecidos a linha
completa de medicamentos,
perfumes e cosméticos

elhoriasM
O governador lembrou que além do contorno, o Estado
anunciou recentemente a construção de uma terceira faixa
na PR-467, na “Serrinha de Curvado”, com investimento de
R$ 5,4 milhões. “É mais uma confirmação prática do bom
momento que vive o Estado, alcançado com equilíbrio das
contas públicas e dinheiro em caixa”, disse.
A ordem de serviço para a terceira faixa foi dada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
(DER/PR) no dia 8 de janeiro deste ano. O investimento é
de R$ 1,7 milhão e os serviços devem durar seis meses.
Com extensão de aproximadamente 2,1 km, o trecho fica
entre a sede do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron)
e a Vila Curvado. Assim como o contorno, essa obra foi
um pedido de entidades locais. Atualmente, os motoris-
tas levam 15 minutos somente para percorrer esse trecho
quando encontram caminhões na subida.

IDB
O contorno de Marechal Cândido
Rondon será executado com recursos
próprio do Estado, e o valor entra
como contrapartida do financiamen-
to captado junto ao Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID)
para a execução do Programa
Estratégico de Infraestrutura e
Logística de Transportes do Paraná.
Além de Marechal Cândido Rondon,
o governador autorizou o início das
obras do contorno de Palotina,
também no Oeste, e de Pato Branco
(Sudoeste). O investimento soma R$
100 milhões. Em fevereiro, Richa
liberou a construção do contorno de
Francisco Beltrão, de R$ 30 milhões.

ssencialE
Para o prefeito de Marechal Cândido Rondon, professor
Márcio Rauber, a parceria com o Governo do Estado tem sido
essencial para o desenvolvimento do município, não só na
área de infraestrutura. “São inúmeras obras realizadas,
mesmo antes de eu assumir o mandato. Há revitalização de
avenidas e pavimentação de ruas, compra de equipamentos,
de micro-ônibus. São mudanças em nosso município que dão
mais conforto e segurança a toda população”, disse ele.

embrançaL
Na oportunidade da assinatura
da ordem de serviço, o município
de Marechal Rondon presen-
teou o governador Beto Richa,
com a escultura intitulada “O
Plantador”. A obra foi entregue
pelo próprio autor, o artista
rondonense Hêdio Strey.

 O governador Beto Richa esteve em Marechal
Rondon para assinar a ordem de serviço.
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Até quando a violência vai vencer?Receita já recebeu mais de 3
milhões de declarações do IR

 O PRAZO PARA A ENTREGA DA DECLARAÇÃO COMEÇOU NO DIA 1º DE MARÇO
E VAI ATÉ O DIA 30 DE ABRIL

Mais de 3 milhões de contribu-
intes já acertaram as contas com o
Fisco somente nas duas primeiras
semanas do prazo para a entrega
da declaração. O total equivale a
11,22% dos 28,8 milhões de docu-
mentos esperados para este ano.

O programa de preenchimen-
to da declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física de 2018,
ano base 2017, está disponível no
site da Receita Federal. O prazo
para a entrega da declaração co-
meçou no dia 1º de março e vai
até as 23h59min59s de 30 de abril.

Está obrigado a declarar quem
recebeu rendimentos tributáveis,
em 2017, em valores superiores a
R$ 28.559,70. No caso da ativida-
de rural, deve declarar quem teve
receita bruta acima R$ 142.798,50.

A declaração poderá ser pre-
enchida por meio do programa
baixado no computador ou do
aplicativo Meu Imposto de Ren-
da para tablets e celulares. Por

meio do aplicativo, é possível ain-
da fazer retificações depois do
envio da declaração.

Outra opção é mediante aces-
so ao serviço Meu Imposto de
Renda, disponível no Centro Vir-
tual de Atendimento (e-CAC), no
site da Receita, com uso de certi-
ficado digital.

Também estão obrigadas a
declarar as pessoas físicas resi-
dentes no Brasil que receberam
rendimentos isentos, não tributá-
veis ou tributados exclusivamen-
te na fonte, cuja soma foi superi-
or a R$ 40 mil; que obtiveram, em
qualquer mês, ganho de capital
na alienação de bens e direitos,
sujeito à incidência do imposto ou
que realizaram operações em
bolsas de valores; que pretendem
compensar prejuízos com a ativi-
dade rural; que tiveram, em 31 de
dezembro de 2017, a posse ou a
propriedade de bens e direitos,
inclusive terra nua, de valor total

superior a R$ 300 mil; que pas-
saram à condição de residentes
no Brasil em qualquer mês e as-
sim se encontravam em 31 de
dezembro; ou que optaram pela
isenção do IR incidente sobre o
ganho de capital com a venda de
imóveis residenciais para a com-
pra de outro imóvel no país, no
prazo de 180 dias contados do
contrato de venda.

ultaM
A multa para quem
apresentar a declaração
depois do prazo é de 1%
por mês de atraso sobre
o imposto devido, com
valor mínimo de R$
165,74 e máximo de 20%.

AGÊNCIA BRASIL

O prazo para a entrega da declaração vai até o dia 30 de abril

O painel inicial do sistema terá informações das fichas que poderão
ser mais relevantes para o contribuinte durante o preenchimento da
declaração.
Neste ano, será obrigatória a apresentação do CPF para dependen-
tes a partir de 8 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2017.
Na declaração de bens, serão incluídos campos para informações
complementares, como números e registros, localização e número do
Registro Nacional de Veículo (Renavam).
Também será incluída a informação sobre a alíquota efetiva utiliza-
da no cálculo da apuração do imposto.
Outra mudança é a possibilidade de impressão do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento de todas
as cotas do imposto, inclusive as que estão em atraso.

 As deduções por
dependente estão
limitadas a R$ 2.275,08.R$ 2.275,08.R$ 2.275,08.R$ 2.275,08.R$ 2.275,08.
As despesas com
educação têm limite
individual anual de
R$ 3.561,50R$ 3.561,50R$ 3.561,50R$ 3.561,50R$ 3.561,50. A dedução
de gastos com emprega-
das dom ésticas é de
 R$ 1.171,84. R$ 1.171,84. R$ 1.171,84. R$ 1.171,84. R$ 1.171,84.

ovidadesN
eduçõesD

Richa libera 55 mil horas para
contratação de professores

O decreto assinado por Beto Richa autoriza a Unioeste a
contratar 7.600 horas de docentes por semana.

O governador Beto Richa as-
sinou na última segunda-feira (19)
o decreto 9.028, que autoriza as
sete universidades estaduais a
utilizar 55.905 horas por semana
para a contratação de docentes
em regime especial por tempo
determinado.

 O secretário da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, João
Carlos Gomes, destacou o empe-
nho do governador em resolver as
demandas das universidades. “O
governador Beto Richa, sistematica-
mente, dá as condições necessárias
para fortalecer as sete universida-
des. Todos já podem atuar com
tranquilidade e continuar desenvol-
vendo o trabalho que garante
inovação e o desenvolvimento para
o Estado do Paraná”, declarou.

Segundo o governador, mes-
mo com a necessidade de ajuste
permanente nas contas públicas,
foi realizado um esforço por parte
do governo para manter o bom
funcionamento das instituições de
ensino superior no Paraná.

“Atendemos aos pedidos dos
reitores das universidades na
questão da hora-aula para que
não haja nenhum tipo de prejuí-
zo aos alunos. O ano letivo trans-
correrá dentro da sua normali-
dade”, afirmou Richa.

 As instituições estão autorizadas a manter contra-
tos de docentes em regime especial conforme especifica-
do no decreto. A distribuição carga horária é a seguinte:
 Universidade Estadual de Londrina (UEL)
      4 mil horas;
 Universidade Estadual de Maringá (UEM)
     15 mil horas;
 Universidade Estadual de Ponta Grossa
    (UEPG) –   6.300 horas;
 Universidade Estadual do Oeste do Paraná
     (Unioeste) – 7.600 horas;
 Universidade Estadual do Centro-Oeste
     (Unicentro) – 10 mil horas;
 Universidade Estadual do Norte do Paraná
      (UENP) – 5.005 horas;
 Universidade Estadual do Paraná
    (Unespar) - 8 mil horas.

ortalecimentoF niversidadesU

DIVULGAÇÃO
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Peça “Thiltapes, a Caçada Final” será atração
na casa cultural de Marechal Rondon

A PEÇA CHEGA AO MUNICÍPIO COM O APOIO DA PREFEITURA, POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ALÉM DE EMPRESAS PARCEIRAS
A casa cultural de Marechal Ron-

don será palco de uma grande atra-
ção humorística. No dia 18 de abril,
às 20h, haverá a apresentação de
“Thiltapes, a Caçada Final”.

Os ingressos para o espetá-
culo poderão ser adquiridos de
forma antecipada ao valor de R$
30,00, na Assemar (prefeitura) ou
no Supermercado Super Favori-
to. Estudantes e idosos pagam
meia-entrada. No caso dos as-
sociados da Assemar, o custo do
ingresso é de R$ 20,00. No dia
da atração, o valor do ingresso
será de R$ 60,00.

A peça “Thiltapes, a Caçada
Final” surge a partir de pesquisas
realizadas pelo escritor, ator e di-
retor da companhia, Carlos Alber-
to Klein. O processo levou em con-
sideração relatos de imigrantes
alemães, livros e filmes que servi-

ram de base para o projeto Raí-
zes – visando buscar a identifica-
ção com a etnia alemã e seus cos-
tumes – através do qual, foram
estruturados espetáculos como “A
Sapataria”, “Natal na Colônia”, “Es-
perando o Thiltapes” entre outros.

Segundo relatos e registros, o
Thiltapes é um animal imaginário,
utilizado pelos imigrantes para
pregar peças nas crianças ou re-
cém-chegados às comunidades. A
ideia da caçada era deixar o tem-
po passar e se divertir com a ino-
cência dos caçadores novatos em
acreditar na aventura. Com o pas-
sar do tempo, a caça ao bicho foi
sendo esquecida e é neste aspec-
to que o Projeto Raízes ganha for-
ça, conectando as novas gerações
às histórias, lendas e tradições de
seus antepassados.

Miro e Nêne, interpretados

 Thiltapes, a
Caçada Final

por Cristiano Luis Schenkel e Odair
Weisheit, são amigos inseparáveis
e representam os últimos caçado-
res de “thiltapes” do momento.

Enfrentando muitas mudanças na
colônia, pai de Nêne – interpreta-
do por Carlos Alberto Klein – se
esforça para continuar vivendo lá.

DIVULGAÇÃO



Municípios 9Tribuna do Oeste
Quinta-Feira

22 de março de 2018

Azul pousa em Toledo
 AEROPORTO DE

TOLEDO RECEBERÁ
VOOS DIÁRIOS PARA
CURITIBA A PARTIR DE
JUNHO. NOTÍCIA
ANIMA EMPRESARIADO
RONDONENSE

 Segundo comentam Josué Maioli, diretor de Marketing da Tropical
Cabines e o diretor vice-presidente da Copagril, Elói Darci Podkowa, o
serviço a partir de Toledo trará facilidade no deslocamento a outras
regiões do Estado, do Brasil e mesmo para fora dele em busca de
investimentos, parcerias, fechamento de negócios, participação de
reuniões importantes para o desenvolvimento comercial, já que o tempo
dos empresários é curto e com essa possibilidade se diminuirá o tempo
normalmente gasto na estrada.
Fernando Fenner, diretor executivo da Sicredi Aliança PR/SP, concorda e
acrescenta que vários compromissos são afetados por atrasos e cancela-
mento de voos. Inclusive, Sérgio Marcucci, secretário de Indústria e
Comércio e Elói Podkowa, reforçam que devido à localização norte-sul, o
aeroporto de Toledo tem condições climáticas mais favoráveis.
De acordo com Gerson Jair Froehner, presidente da Acimacar, com
apenas um voo diário, caso a logística do passageiro seja de ida e volta
no mesmo dia, ainda haverá certos transtornos. Porém, concorda com os
demais empresários afirmando, que, por enquanto, será preciso
planejar e adaptar-se a esse único voo diário e seus valores.

 O governador Beto Richa anunciou a inclusão do
Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho, de Toledo,
no Oeste do Estado, nas rotas da Azul Linhas Aéreas.
A previsão é que a operação comece no dia 4 de
junho, com voos diários para o Aeroporto
Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais,
na região metropolitana de Curitiba.

A notícia, confirmada na semana passada,
repercutiu positivamente também em Marechal
Cândido Rondon, especialmente junto ao meio
empresarial e político. Atualmente para pegar um
voo para Curitiba, os rondonenses precisam se
deslocar até Cascavel ou mesmo Foz do Iguaçu.

acilidadeF

Elói Darci
Podkowa, diretor

vice-presidente
da Copagril.

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

DIVULGAÇÃO

Josué Maioli, diretor de Marketing da
Tropical Cabines.

emanda grandeD
Os empresários estão confiantes nessa nova ponte
aérea e acreditam que a demanda será grande, não
apenas por parte da classe empresarial, mas por
toda a sociedade da região fazendo com que a
empresa ou mesmo outras companhias viabilizem
mais voos diários e mais rotas.
Contudo, o diretor vice-presidente da Copagril
ainda ressalta que a necessidade do empresariado
deve ser compensada pelo custo, tempo e agilidade
que é importante em todos os sentidos.
Sérgio Marcucci também relatou a respeito da
construção do aeroporto regional que está sendo
trabalhado pelo programa Oeste em Desenvolvi-
mento e Caciopar. Segundo ele, é um projeto que
leva pelo menos 10 anos. E é necessário estudar as
tecnologias futuras para que a construção dele se
concretize, observando as mudanças de transporte
de passageiros e cargas, pois, deve haver muitas
mudanças dentro deste tempo.

Gerson Jair Froehner, presidente da Acimacar.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Fernando
Barros

Fenner,
diretor

executivo da
Sicredi

Aliança PR/
SP.

 ASSES-
SORIA

Sergio Marcucci, secretário de Indústria e
Comércio de Marechal Cândido Rondon.



Municípios



10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
22 de março de 2018

 Ato solene realizado na últi-
ma segunda-feira (19) marcou a
inauguração da revitalização pro-
movida no parque da Escola
Municipal Dona Leopoldina, em
Quatro Pontes. A entrega foi pres-
tigiada pelo prefeito João Laufer,
secretário de Administração e Pla-
nejamento, vice-prefeito Tiago
Hansel, secretária de Educação,
Cultura e Esportes, Araceli Tau-
chert, e a comunidade escolar.
Atendendo um antigo pedido do
educandário, a administração
municipal, por meio da Secreta-
ria de Educação, Cultura e Espor-

Revitalização de parque é inaugurada na
Escola Dona Leopoldina em Quatro Pontes

AS MELHORIAS HAVIAM SIDO
SOLICITADAS HÁ MU ITO TEMPO

 Autoridades com a comunidade
escolar na entrega da

revitalização do parque.

 Na próxima segunda-feira
(26), às 19h30 na Avenida Mare-
chal Deodoro, nº 385, Jabotica-
bal, no norte do estado de São
Paulo, receberá sua primeira
agência do Sicredi.

A estrutura com área de 701
metros quadrados visa aprimo-
rar e enriquecer a relação com o
associado. Segundo o Presiden-
te do Conselho de Administração
da Sicredi Aliança PR/SP, Adolfo
Rudolfo Freitag, “A Sicredi Alian-

As associações comerciais
de Mercedes e de Entre Rios
do Oeste, Acim e Acier, respec-
tivamente, receberam no último
dia 14, em Curitiba, o sele pra-
ta do Programa de Certificação
em Gestão, executado pela Fe-
deração das Associações Co-
merciais e Empresariais do Es-
tado do Paraná – Faciap, junto
com o Sebrae/PR. O programa
foi criado para alavancar
o desempenho organizacional
das entidades. São trabalhadas
várias áreas entre pessoas e
serviços e as coordenadorias e
associações são pontuadas se-
gundo seu desempenho. Os
pontos resultam em certifica-
ções de ouro, prata ou bronze.

ça PR/SP que tem como propósi-
to agregar renda e melhorar a
qualidade de vida das pessoas
está dando importantes passos
em termos de expansão dentro
de sua área de atuação. Além de
10 agências no Oeste do Paraná,
a cooperativa já está presente em
seis cidades do norte paulista.
Ainda neste ano, a cooperativa
chegará às cidades de Bebedou-
ro e Pitangueiras ampliando a
rede de atendimento”, destacou.

tes, executou obras de melhorias
no parque, que contemplou a
implantação de grama sintética e
pintura dos brinquedos, custan-
do R$ 25 mil.

Segundo a supervisora da
equipe pedagógica, Rosali F.
Schmoeller, as melhorias havi-
am sido solicitadas há muito
tempo. “Agora, o local ofertará
mais qualidade e segurança às
crianças”, expõe.

MILENA VARGAS

Acim e Acier recebem certificação prata
no Programa de Certificação em Gestão

Sicredi inaugura agência
na cidade de Jaboticabal

 Presidente do
Conselho de

Administração da
Sicredi Aliança

PR/SP, Adolfo
Rudolfo Freitag

DIVULGAÇÃO

Entrega do selo para representantes da Acier.

Representantes da Acim recebem a certificação.

 FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para o presidente da
Faciap, Marco Tadeu

Barbosa, fortalecer
cada vez mais

as associações
comerciais,

principalmente as
menores, é

fundamental para
mudar a realidade

do Estado.
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ALÉM DO RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, TERRENOS SERÃO ROÇADOS

Começa o “Minha
Cidade Limpa” deste ano
em Marechal Rondon

Teve início a coleta de galhos
e entulhos de 2018, executado pela
Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Política Ambiental, em Mare-
chal Rondon. As ações fazem par-
te do programa “Minha Cidade
Limpa”, realizado com sucesso em
2017. Este 1° cronograma contem-
pla os bairros Augusto I e II, Bar-
celona, Condomínio Palma Sol,
Continental, Higienópolis, Paraíso,
Primavera, Lajeado Bonito, Leste,
Lumara, São Mateus, Santa Maria
e Parque dos Ciprestes.

Além da recolha, os terrenos
públicos localizados nestes bair-
ros, serão roçados. “Chamamos
a atenção para os proprietários
dos demais terrenos, para que
providenciem a limpeza. Caso
contrário, os donos serão notifi-
cados e multados, como exige a
lei”, explica o secretário da pas-
ta, Leandro Dadalt.

Para organizar o Calendá-
rio de atividades deste ano, na
última semana, aconteceu a
primeira reunião do ano do
Conselho de Segurança Ali-
mentar Nutricional (Consea)
do município de Entre Rios do
Oeste. Estiveram presentes re-
presentantes da APOER, Se-
cretaria de Educação, Asseper,

 Coleta de galhos e
entulhos em Marechal

Cândido Rondon

 No último dia (13) membros
da diretoria da Acim – Associa-
ção Comercial e Empresarial de
Mercedes reuniram-se com a Pre-
feita Cleci Mª Rambo Loffi e o
secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Emprego,
Sérgio Paulino Groff para discu-
tir ações referentes à festa do

Quatro Pontes
entrega carnês

da taxa de alvará
A Prefeitura de Quatro

Pontes iniciou nesta terça-feira
(20) a distribuição dos carnês

da Taxa de Licença de Localiza-
ção e Funcionamento (alvará),
exercício 2018. A licença deve
ser paga por empresas de

todos os ramos e o valor varia
de acordo com a atividade

exercida e o espaço utilizado.
Os microempreendedores

individuais (MEIs), estão
isentos desta taxa.

Os carnês devem
ser retirados na
prefeitura, junto ao
Setor Fiscal. O valor
pode ser liquidado
em cota única, com
vencimento para
13  de abril, ou em
duas vezes, a primeira
no dia 13 de abril
e a segunda em
13 de maio.

município a ser realizada de 07 a
09 de setembro no Clube Grêmio.

Discutiram ainda, além de ou-
tras atrações, sobre a realização
da 2ª Noite Alusiva do Comércio
com concurso de decoração na-
talina e o Horário Especial de Na-
tal, que este ano acontecerá nas
dependências da praça municipal.

APMFs municipal e estadual e
secretaria de Assistência Social,
além da presidente do Conse-
lho, a nutricionista Josiane S.
Thomas e a vice-presidente, Ana
Paula Besen Maldaner.

Foi colocada em pauta, ain-
da, a elaboração do Plano de
Segurança Alimentar e Nutrici-
onal (Sisan).

De acordo com prefeito Jo-
nes Neuri Heiden, as ações fi-
carão mais próximas da popu-
lação. “O papel da Administra-
ção é garantir justiça social,
através de politicas públicas. A
educação, Saúde, Assistência
Social e Agricultura junto com
a comunidade civil discutirão os
definitivos caminhos”, comenta.

Conselho de Segurança Alimentar Nutricional de
Entre Rios do Oeste tem primeira reunião no ano

 Presentes na reunião do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional de Entre Rios do Oeste

ASSESSORIAAcim e administração municipal
de Mercedes realizam parceria

 Membros da diretoria da Acim, prefeita Cleci e Sérgio Paulino Groff,
secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego

DIVULGAÇÃO
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Festa do Cupim reuniu 14 mil
pessoas em Pato Bragado

FESTA COMEMOROU OS 25 ANOS
DO MUNICÍPIO

Cerca de 14 mil pessoas cir-
cularam no parque de exposi-
ções de Pato Bragado somen-
te no último domingo (18),
quando foi realizado o 30º
Concurso Nacional do Cupim
Assado. A festa, já tradicional,
fechou com chave de ouro a co-
memoração dos 25 anos de
emancipação política e admi-
nistrativa de Pato Bragado.

Um total de 259 equipes par-
ticipantes do concurso assaram
em torno 5,5 toneladas de cupim
numa das maiores festas já reali-
zadas em Pato Bragado.

A festividade iniciou na noite
de sexta-feira (16), com a realiza-
ção do 17º Concurso Miss Pato
Bragado, com sete candidatas. O
resultado final apontou como
Miss Pato Bragado, Louize An-

dressa Eggers Schneider, Aman-
da Luana Borger, 2ª Miss; Valéria
Maria Weiler, 3ª Miss e Mirelly
Bianchini como Miss Simpatia e
Miss Fotogenia.

A programação contou ain-
da com homenagem aos ex-
prefeitos, Luiz Grando, Verno
Scherer, Normilda Koehler e
Arnildo Rieger.

A feira do comércio, indústria,
prestação de serviços e do agro-
negócio (Expopato), realizada
todos os dias, contou com a par-
ticipação de cerca de 50 exposi-
tores do município e região.

Na avaliação do presidente
da Associação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária (Acibra), Rei-
naldo Scherer, as expectativas da
Acibra, como dos expositores
foram superadas.

O bosque do parque de
exposições ficou

novamente lotado com
familiares e convidados

das centenas de equipes
participantes do concurso

do cupim.

MARILI KOEHLER

O prefeito Leomar
Rohden (Mano) e o vice
Dirceu Anderle recepcio-
naram visitantes,
prefeitos e deputados da
região, entre eles, Zeca
Dirceu que disponibilizou,
através de emenda
parlamentar, R$ 100 mil
em recursos à saúde,
além de Sérgio Souza,
Dilceu Sperafico, Ademir
Bier, José Carlos Schiavi-
nato e Elio Rusch.
Nos próximos dias, em
reunião com todos os
envolvidos, a comissão
apresentará o balanço
financeiro da festa e fará,
consequente, distribuição
dos lucros entre as
entidades e associações.

ucessoS

O concurso do cupim teve premiação em duas categorias: visitantes e local. Entre os visitantes o resultado
apontou 1º lugar para a Nattali Sorvetes Retimaq, 2º Farol Modas, ambas de Marechal Cândido Rondon e
em 3º lugar, Algomix de Ouro Verde do Oeste. Na categoria local, em 1º lugar, Tabita Beuren e família, que
também ficou com o troféu giratório do concurso, em 2º Copagril B e o 3º lugar foi definido por sorteio, sendo
premiada a equipe Agro Jacomini L2V. Entre as outras 253 equipes de assadores não premiadas, foi
sorteado também um boi, sendo contemplada a equipe Os Compadres e Amigos, de Pato Bragado.

anhadores do concursoG
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Paixão de Cristo será encenada
em Mercedes e Nova Santa Rosa

A PEÇA, TODA BASEADA NAS SAGRADAS ESCRITURAS, ENVOLVE EM TORNO DE 70 PESSOAS
A Casa da Cultura de Mer-

cedes realiza pelo segundo ano
consecutivo, a encenação do
Espetáculo Paixão de Cristo. A
Diretora de Cultura Vaniela
Marcon da Silva, dirige a peça
teatral. Em torno de 70 pesso-
as estão envolvidas na encena-
ção, que pretende proporcio-
nar reflexão na semana antece-
dente a Páscoa.

O texto segue as Sagradas
Escrituras e, para este ano foi
reformulado.  ”Quem vocês di-
zem que eu sou?” é o título da
encenação permeada de mú-

sicas e coreografias. Em Mer-
cedes, haverá dois dias de
apresentação, 25 e 28 deste
mês, na Casa da Cultura, am-
bas às 19h30.

A peça também será apresen-
tada em Nova Santa Rosa, no dia
27 de março, igualmente às
19h30, no Teatro Gustavo Fischer. 
A entrada é gratuita. O espetácu-
lo não é recomendado para me-
nores de 10 anos.

Começou a tramitar na Câma-
ra de Vereadores de Marechal
Cândido Rondon, o projeto de lei
10/2018, que visa enquadrar o Par-
que Ecológico Rodolfo Rieger (Lago
Municipal) como parque natural
municipal, conforme prevê a Lei
Federal 9.985/2000. A iniciativa pre-
tende garantir, entre outros bene-
fícios, o recebimento de ICMS Eco-
lógico mediante a inclusão do par-
que no Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (SNUC).

A proposta surgiu após estu-
do de áreas públicas e privadas
com potencial de constituição de
unidades de conservação, inclu-
sive com cadastramento junto ao
Instituto Ambiental do Paraná

Diretores e coordenadores de
todas as escolas e CMEIs de Ma-
rechal Rondon reuniram-se na
semana passada, no auditório da
prefeitura, para assistir à apre-
sentação, divulgação e estudo da
BNCC (Base Nacional Comum
Curricular). A ementa aos profis-
sionais de educação foi repassa-

(IAP).  “Essa comissão, juntamen-
te com parecer jurídico, delibe-
rou sobre a caracterização do Par-
que Ecológico de Lazer e Entre-
tenimento Rodolfo Rieger como
Unidade de Proteção Integral, da
categoria parque municipal”, ex-
plica Ilario Hofstaetter (Ila).

Ficam determinadas como fina-
lidades do parque a preservação
dos ecossistemas naturais e a recu-
peração das áreas degradadas, a
promoção da educação ambiental,
o uso sustentável dos espaços pú-
blicos e o aproveitamento racional
dos recursos naturais e artificiais, bem
como oferecer lazer à população por
meio de atividades culturais, turísti-
cas e esportivas.

 A Paixão de Cristo tem o apoio
das prefeituras e secretarias

de Educação e Cultura de
Mercedes e Nova Santa Rosa.

DIVULGAÇÃO

Parque Rodolfo Rieger pode
garantir recebimento de ICMS

Ecológico para Marechal Rondon

 Parque Ecológico Rodolfo Rieger tem área de
104 mil m² demarcada em 1998.

DIVULGAÇÃO

Educadores de Marechal Rondon conhecem
a Base Nacional Comum Curricular

da pelo diretor do Departamen-
to de Ensino, Alaercio Pinati.

De acordo com a secretária
da pasta, Márcia da Mota, “De-
pois do conhecimento de todos
os educadores, os currículos de
cada cidade serão reelaborados.
Será um longo processo para
que isso possa entrar em vigor

em 2019”, explica.
A Base deve nortear os

currículos dos sistemas e redes de
ensino das Unidades Federativas,
como também, as propostas
pedagógicas de todas as escolas
públicas e privadas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensi-
no Médio, em todo o Brasil.

 O evento ocorreu na semana passada no auditório da prefeitura de Marechal Rondon.

DIVULGAÇÃO

Abaixo-assinado busca a reabertura
de hospital em Marechal Rondon

Encabeçado pelos rondonenses Gilson Trim-
pler e Roseli Schmidt, um abaixo-assinado mo-
biliza a população em prol da reabertura do Hos-
pital Policlínicas Rondon, o Hospital Fumagali.

O documento precisa de pelo menos 15 mil

assinaturas. Começou a ser assinado no dia 19 e
várias listas estão circulando pelo município. Nes-
te sábado (24) serão colhidas assinaturas em
frente ao Supermercado Allmayer, das 9 às 11h30
e das 13h30 às 16 horas.



Municípios 15Tribuna do Oeste
Quinta-Feira

22 de março de 2018

O evento “mulher, a estrela é
você”, acontece amanhã (23), a par-
tir das 19 horas, no Clube de Idosos
Alegria. Haverá palestra com a psi-
cóloga Deise Rosa e após, coquetel.

Para a Secretária de Assistên-
cia Social, Joseli Stein Lerner, esta
é uma forma de aproximar as mu-
lheres da cidade e do campo e dis-
tanciá-las da realidade do dia a dia,
além de provocar-lhes uma refle-
xão. Pois, “infelizmente ainda hoje
as mulheres são vistas de uma for-
ma diminutiva”.

A entrada é gratuita. No interi-
or, será disponibilizado transpor-
te saindo da Linha Volta Gaúcha a
partir das 18h45.

EVENTO “MULHER, A ESTRELA É VOCÊ” CONTARÁ
COM PALESTRA DA PSICÓLOGA DEISE ROSA



Entre Rios do Oeste
presta homenagem às
mulheres nesta sexta

DIVULGAÇÃO

Cerca de 30 alunos da Escola
Municipal Osvino Weirich, de
Marechal Rondon, participaram
do projeto Criança e Adolescen-
te Protegidos no Estado do Pa-
raná. A ação é realizada através
do Instituto de Identificação. Na

Isenção de IPTUIsenção de IPTUIsenção de IPTUIsenção de IPTUIsenção de IPTU
Rondonenses proprietários de chácaras no perímetro urbano podem

requerer a isenção do IPTU até quinta-feira (29), no setor de

protocolo da prefeitura. É necessário apresentar o bloco de produtor

rural, comprovante de residência e comprovante de que o

proprietário exerça agricultura de subsistência, comprovar a área de

reserva legal ou preservação ambiental.

Programa habitacionalPrograma habitacionalPrograma habitacionalPrograma habitacionalPrograma habitacional
Famílias que desejam participar do programa habitacional disponível

em Marechal Rondon possuem mais sete dias para realizarem o

cadastro. Desde segunda-feira (19), os interessados devem se cadastrar

na Secretaria de Assistência Social, localizada na prefeitura. O horário

de atendimento será das 8h às 11h45, e das 13h30 às 17h.

Entrega de veículosEntrega de veículosEntrega de veículosEntrega de veículosEntrega de veículos
Na última sexta-feira (16), o Poder Público de Quatro Pontes fez a

entrega oficial de três veículos, modelo Gol à Secretaria de Saúde

daquele município. Os carros foram comprados por meio de emenda

parlamentar viabilizada pelo deputado federal Sérgio Souza, e da

contrapartida do município, que abdicou de dois carros usados, que

necessitavam ser substituídos.

Cursos à distânciaCursos à distânciaCursos à distânciaCursos à distânciaCursos à distância
Em Mercedes, estão abertas as inscrições para cursos à distância

pela Universidade Universus Veritas (Univeritas). As inscrições

vão até o próximo sábado (24) pelos telefones (45) 98804-2167

(Tutor Gustavo Dieckel) ou (45) 98826-2505 (Marlene Dieckel).

O início das aulas será no dia 07 de abril. Haverá um encontro

presencial por semana na Telessala da Biblioteca Cidadã “Saber

Sem Fronteiras” de Mercedes.

Eletrônicos arrecadadosEletrônicos arrecadadosEletrônicos arrecadadosEletrônicos arrecadadosEletrônicos arrecadados
A Prefeitura de Quatro Pontes realizou na semana passada, a

campanha de lixo eletrônico. Quase dois mil quilos de equipamentos

sem utilidade foram coletados no parque de máquinas da Secretaria de

Obras, Urbanismo e Transportes (Viação e Obras). A campanha ajuda

a manter a cidade mais limpa. O lixo foi destinado para uma empresa

especializada e licenciada ambientalmente.

Campanhas PromocionaisCampanhas PromocionaisCampanhas PromocionaisCampanhas PromocionaisCampanhas Promocionais
Durante o ano do cinquentenário da Acimacar, entre o Dia das Mães,

Pais e Natal, serão premiados 250 consumidores. Outra novidade para

os associados é a compra de pacotes por 20% de desconto. O objetivo é

que mais empresários possam aderir às campanhas fortalecendo o

comércio e oferecendo aos clientes premiações. As campanhas têm

parceria dos patrocinadores Sicoob Marechal e Sempre Vida.

No calendário oficialNo calendário oficialNo calendário oficialNo calendário oficialNo calendário oficial
A Feira Ponta de Estoque, o Feirão de Veículos, a Expomar e o Prêmio

Marechal Rondon, promovidos pela Associação Comercial e

Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), agora fazem

parte do calendário oficial de Feiras e Eventos do município. As quatro

leis que sancionam os projetos elaborados pelo Poder Legislativo

foram assinadas pelo prefeito Márcio Rauber na semana passada.

Secretária de
Assistência

Social, Joseli
Stein Lerner

última sexta-feira (16), foram co-
letadas impressões digitais dos
alunos de forma biométrica.

O projeto atende alunos das
escolas públicas do Estado e além
de munir as crianças e adolescen-
tes com o documento, fortalece a

rede de segurança contra desapa-
recimentos. Além disso, a biome-
tria pode ser utilizada para con-
trolar a evasão escolar. Em Mare-
chal Rondon, a ação teve início em
2017, pelo do juiz da Vara da Infân-
cia e Juventude, Renato Cigerza.

Projeto emite carteiras de identidade
para alunos de Marechal Rondon

 Projeto
Criança e

Adolescente
Protegidos no

Estado do
Paraná.

DIVULGAÇÃO
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QUINTA (22)
Andréia Kempp Chaves, Vanduir
de Souza, Angela Pawlowski,
Eduardo Tebaldi, Sue Liza
Saatkamp, Rodrigo Glesse, Odair
Rupolo, Rosane Wailand

SEXTA (23)
Maria Cristina Kunzler, Jane Genz,
Rosilene Cristina Guntzel, Rosélia
Gonçalves Wenzel, Valdinei Luis
Fediuk, José Ramos, Eliz
Nogueira

SÁBADO (24)
Anderson Fischer, Everton Dionei
Faccin, Sandra Freitag Neunfeld,
Jhony Boroski, Rosane Schneider,
Melina Kloss,

DOMINGO (25)
Dany Galegahh, Sandy Junkes,
Reinar Klagges Seyboth, Andriele
Gireli Do Gito, Jeferson Lazaro
Alves, Wiliam Giacobbo,
Emanuelle Fatima Weiss
Cardozo, Maria Batistini,
Agnaldo Barbosa, Gustavo da
Cunha

SEGUNDA (26)
Maidi Wutzke, Rozange Laércio
Oliveira, Jefferson Andrade, Noeli
Hoelscher Lammel, Jair Matte,
Marlene Storch, Arno Figur,
Paulo Kuhl, Maria Carolina
Hildebrand Seyboth, Pedro
Lucena, Cleyton Gonçalves

TERÇA (27)
Maria Solange Nunes, Andressa
Besen, Raquel Denise Kroth,
Rosane Kozerski Kunzler, Luciani
Thome de Souza, Lori Speck, Clair
Zoia, Juliane Graff, Gabriel Esser,
Jarles Schmitt, Lieselote Graebin

QUARTA (28)
Tere Celso, Maika Schmitz, Itamar
Bade, Giuliano de Luca

Aniversariantes
  da Semana
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Fespontes
Vão até domingo (25) as
inscrições para participar

do 22º Fespontes – Festival
de Canção de Quatro

Pontes. O evento
acontecerá nos dias 6 e 7
de abril, no Clube Cultural,
sem cobrança de ingressos
para o público. O propósito

do festival é descobrir e
valorizar talentos da

música.

Pré-casamento de
LianeLianeLianeLianeLiane e Osmildo.Osmildo.Osmildo.Osmildo.Osmildo.

Miss Simpatia e Fotogenia MirellyMirellyMirellyMirellyMirelly
BianchiniBianchiniBianchiniBianchiniBianchini, 2ª Miss Pato Bragado

Amanda Luana BorgesAmanda Luana BorgesAmanda Luana BorgesAmanda Luana BorgesAmanda Luana Borges, Miss Pato
Bragado Louize Andressa EggersLouize Andressa EggersLouize Andressa EggersLouize Andressa EggersLouize Andressa Eggers

SchneideSchneideSchneideSchneideSchneider e 3ª Miss Pato Bragado
Valeria Maria Weileraleria Maria Weileraleria Maria Weileraleria Maria Weileraleria Maria Weiler.

Coro Municipal
Ensaios do Coro Municipal de Marechal
Rondon estão a todo vapor. Ao todo, são
cerca de 100 coralistas, de 7 a 17 anos,

divididos em turmas matutina e
vespertina. Provavelmente a

apresentação de estreia será na Expo
Rondon deste ano. As aulas acontecem

sempre nas quintas-feiras. A regência do
coral está por conta do maestro

Rhomilton da Silva.

Momento em família. Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento de
Marechal Rondon, Reinar Klagges Seyboth Reinar Klagges Seyboth Reinar Klagges Seyboth Reinar Klagges Seyboth Reinar Klagges Seyboth com a esposa Leila HitzLeila HitzLeila HitzLeila HitzLeila Hitz

SeybothSeybothSeybothSeybothSeyboth e o filhos ThéThéThéThéThéo e CaioCaioCaioCaioCaio. O papai aniversaria no próximo domingo (25).

A mãe MarliseMarliseMarliseMarliseMarlise com o
pequeno Júlio CésarJúlio CésarJúlio CésarJúlio CésarJúlio César.

São de Mercedes e foram
fotografados por Luize e

Claudinha.

 Prefeito Leomar RohdenLeomar RohdenLeomar RohdenLeomar RohdenLeomar Rohden e primeira dama SueliSueliSueliSueliSueli. Vice-prefeito Dirceu AnderleDirceu AnderleDirceu AnderleDirceu AnderleDirceu Anderle e
esposa Rovani Rovani Rovani Rovani Rovani. Alegria estampada no rosto pelo sucesso que foi a festa de Pato

Bragado realizada no último final de semana.

Miss Nova Santa Rosa
Jennifer Beatriz Cavalcante de Siqueira, Jennifer Monique Ikert, Karolayne Aline
Pereira da Motta, Nicoli Patricia Schewe, Samanta Santos da Silveira e Thaline

Nataliane Valiente são as seis candidatas que disputarão no dia 20 de abril o concurso
de Miss Nova Santa Rosa. O concurso faz parte da programação comemorativa aos 42

anos de emancipação político-administrativa do município. O baile com desfile será
realizado no pavilhão da Comunidade Católica Santa Rosa de Lima.
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Sensibilidade e receptividade emocional.
Ânimo fechado e introspectivo. Etapa
apropriada para concluir um projeto. Pre-
pare-se para boas novidades e sinais de
receptividade e desenvolvimento, princi-
palmente financeiro.

Uma viagem ou intercâmbio pode ser
marcado ou realizado nos próximos dias.
A etapa inclui fé e otimismo. Dinamismo
em seu coração. Um novo amor pode che-
gar para ficar. Fique atento às oportuni-
dades.

Um novo projeto pode aparecer. Sua saú-
de passa também por uma conclusão de
ciclo. Novas oportunidades financeiras.
Um novo projeto, trabalho ou contrato,
incluindo o aumento de seus ganhos, pode
aparecer.

Dinamismo em sua vida material e finan-
ceira. Conclusão de um projeto ou assina-
tura de um contrato que inclua o aumento
de seus ganhos. Novas oportunidades em
sua carreira, que passa por uma evolução
extremamente positiva neste novo ano.

Dinamismo em sua vida doméstica e nos
relacionamentos em família. A etapa pode
incluir uma reforma, que começou há al-
gumas semanas, e agora passa por uma
etapa de conclusão. O trabalho ganha
entusiasmo.

Dinamismo em questões que incluem o di-
nheiro compartilhado em sociedades ou par-
cerias, heranças ou processos de divórcio.
Alguma coisa pode ser deliberada e propor-
cionar aumento de seus ganhos. Se estiver
sem trabalho, não será por muito tempo.

Conclusão de um projeto que aponta nova
etapa na carreira. Dinamismo no cotidia-
no, que se torna agradável e cheio de sur-
presas. A etapa, que percorre todo o ano,
anuncia novos projetos profissionais e
boa saúde.

Dinamismo em sua vida social. Uma co-
nexão comercial proporciona novas opor-
tunidades. Novas oportunidades nos re-
lacionamentos pessoais e profissionais.
Um namoro ou mesmo uma sociedade ou
parceria comercial pode ter início.

Conclusão de um acordo ou negociação
sobre uma parceria comercial ou socieda-
de. Dinamismo em tudo que diz respeito à
comunicação. Se estiver lidando com o
comércio, jornalismo, vendas ou moda, o
ano trará novas perspectivas de trabalho.

Aproximação de pessoas interessantes,
com as quais estará realmente à vontade.
Uma história amorosa pode avançar.
Novas oportunidades no amor, nos rela-
cionamentos e no trabalho. A saúde pas-
sa por uma etapa favorável.

Você estará mais acessível e sociável e, se
estiver lidando com a comunicação, pode
receber uma notícia alvissareira. Uma via-
gem pode ser feita nos próximos dias. Apro-
ximação de amigos novos e antigos. Um
projeto em equipe pode ser concretizado.

Essa etapa pode incluir a conclusão de
um projeto ou um relacionamento. Ape-
nas siga o curso. Novas oportunidades e
transformações na vida espiritual. Os
projetos que incluem viagens e mudan-
ças de país sofrem uma grande evolução.

HORÓSCOPO

culinária

MODO DE PREPARO
 Passe as postas do peixe no creme de cebola, coloque-as
    em um refratário
 Cubra com o leite de coco e asse em forno médio por
     25 minutos
 Depois é só se deliciar.

Peixe ao leite de coco

 1 Kg de cação
    ou merlin
 1 pacote de
     creme de cebola
 1 vidro pequeno
   de leite de coco IN

GR
ED

IE
NT

ES
:

Um americano, arrastava-se pelo deserto 
quando viu um velho vendendo gravatas.
- O senhor tem água? – ele perguntou.

- Não. Mas... O senhor gostaria de comprar uma
gravata?

- Não preciso de uma gravata. Preciso de água! –
o americano gritou.

- Está certo – disse o velho – não importa que não
queira uma gravata. Não sou mesquinho. Se continuar

ao longo daquele monte, você encontrará um
restaurante. Lá tem água fresca.

Resmungando, o americano subiu a montanha. Horas
depois voltou quase morto.

- Venda-me uma dessas! Seu irmão não me deixa
entrar no restaurante sem gravata!

Certa noite no culto, o pastor colocou um tonel
cheio de água junto ao altar e começou a batizar os
fieis. Ele mergulhava a cabeça de cada um na água e

perguntava:
- Viu Jesus Cristo, meu filho?
- Sim! - respondia o batizado.

Os fiéis que acompanhavam a cerimônia diziam:
- Aleluia, glória a Deus!

Chegou um bêbado. O pastor mergulhou a cabeça
dele no tonel e perguntou:

- Você viu Jesus?
- Não. - respondeu o bêbado.

O pastor repetiu o procedimento três vezes. E
perguntou novamente:

- E agora meu filho, viu Jesus Cristo?
- Não vi, não senhor! Respondeu o bêbado cuspindo água.
O pastor mergulhou novamente a cabeça dele no tonel

e segurou por mais tempo, quando repetiu a
pergunta, o bêbado respondeu:

- O senhor tem certeza de que Jesus caiu dentro
desse tonel?

DIVULGAÇÃO
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Uma maçã por dia
Consumir uma maçã por dia reduz os riscos de diabetes;
previne o envelhecimento precoce; ajuda a saúde bucal;
favorece o emagrecimento; propicia saúde ao cérebro,
reduzindo os riscos de desenvolver Alzheimer ou AVC
(acidente vascular cerebral); previne complicações
respiratórias e protege a garganta e a voz. Ela pode ser
consumida em bolos, tortas, compotas e geleias; in natura,
bem lavada e com casca; através de sucos; e ainda, vinagre,
que é uma ótima alternativa para tempero de saladas.

Barriga e culote
Segundo o IBGE, quase 60% da população brasileira está
acima do peso e 20% são classificadas como obesas. Fatores
como rotina corrida, falta de atividades físicas e má
alimentação são os responsáveis pelo sobrepeso dos
brasileiros. Cortar o açúcar, praticar exercícios aeróbicos e
musculação, beber água com limão e chá verde, comer fibras
e diminuir o carboidrato, são dicas fáceis para perder a
barriga e o culote.

Couve
Parente do nabo e da mostarda, a couve é extremamente
popular por ser econômica, fácil de encontrar o ano inteiro e
extremamente benéfica à saúde, sendo, até mesmo, utilizada
medicinalmente. Entre suas propriedades, a que mais se
destaca é a ação desintoxicante - inclusive em nível de evitar
cânceres por eliminar substâncias cancerígenas - e o
fortalecimento do sistema imunológico. Os fitoquímicos
presentes no alimento ainda combatem a formação de uma
bactéria no estômago, o “H. Pylori”, que é responsável por
causar câncer neste órgão.

Terapias do SUS
O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou, este mês, dez
novas Práticas Integrativas e Complementares (Pics). Agora,
são 29 os procedimentos terapêuticos baseados em
conhecimentos tradicionais voltados para curar e prevenir
doenças como depressão e hipertensão oferecidos pelo
sistema público de saúde. O Brasil lidera a oferta de
modalidades integrativas na saúde pública. Somam-se à
lista, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação
familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição
de mãos, ozonioterapia e terapia de florais.

Badminton
Esporte similar ao tênis, o badminton é jogado com
raquetes e uma espécie de peteca, chamada volante. Pode
ser jogado em, praticamente, qualquer lugar. O esporte
ajuda a perder peso e a tonificar o corpo. Uma pessoa de 70
kg, por exemplo, queima em média 400 calorias por hora de
jogo. Além da questão estética, o esporte reduz o colesterol
ruim e aumenta o bom, auxilia na prevenção da osteoporose
e na liberação de endorfina, hormônio responsável pelo
prazer que é estimulado através do esporte, é benéfico para
o coração, ou seja, indicado para hipertensos, pois reduz o
risco de ataques cardíacos e até derrames.

Os benefícios daágua para o
 funcionamento doorganismo

ALÉM DE HIDRATANTE NATURAL,
A ÁGUA MANTÉM O BOM
FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS
E TECIDOS E PREVINE O
ENVELHECIMENTO PRECOCE

Aproximadamente 75% do peso do corpo
de uma criança é formado por água, de
homens 53% e mulheres, 46%. A água

compõe os fluídos corporais, auxilia no
transporte e absorção de nutrientes e, ainda,

colabora com a eliminação de toxinas.

enefíciosB
 Raciocínio rápido e bom humor
 Músculos fortes e articulações
    lubrificadas
 Rins livres de pedras
 Intestino regulado
 Pulmões livres de bactérias
 Circulação sanguínea em ordem
 Elasticidade e tonicidade da pele

A quantidade de água ingerida varia de
pessoa para pessoa e é influenciada pelo
clima, hábitos de vida, idade, sexo e
massa corporal.
Multiplique 30 ml pelo seu peso e saberá
quantos litros de água beber por dia:
Exemplo: 30 ml x 73 quilos = 2,2 litros

uantidadeQ

Segundo a Associação Médica do
Japão, beber água em jejum é eficaz
contra a acne, obesidade, problemas
renais, vômitos e diarreia, inclusive
regulariza os ciclos menstruais e

combate proble-
mas cardíacos.
 Ao acordar,
beba quatro
copos de água
sem flúor ou
outros químicos.
 Por 45 minu-
tos não beba

nem coma nada. Passado esse tempo,
volte à rotina normal.

erapiaT

A sede é um reflexo da desidratação.
É aconselhado não esperar sentir
sede para beber água. Porém, beber
mais água do que o necessário traz
malefícios que podem ser fatais.
 queda de sal no organismo
 edema cerebral
 coma e até morte.

De qualquer forma, nutricionistas
afirmam que é muito raro alguém
beber três litros de água por dia.

alefícios M

 O ideal é tomar um copo de água por hora.
 Tome uma dose extra de água durante
atividades físicas e em dias quentes
 Frutas e verduras cruas ajudam na hidratação

uidadosC
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ESTREIA NA CHAVE
OURO FOI COM
GOLEADA DE 5 A 1
SOBRE O PALMAS

Copagril futsal estreia bem no Paranaense
e volta a jogar pela Liga neste sábado

Na noite da última terça-feira
(20), em Marechal Cândido Ron-
don, a Copagril/Sempre Vida/Si-
credi/Marechal Rondon fez sua
estreia no Campeonato Parana-
ense Chave Ouro. O jogo acon-
teceu no Ginásio Ney Braga con-
tra o time Santa Pelizzari/Palmas.
É a primeira vez que o adversá-

rio disputa a série Ouro deste
campeonato. No ano de 2017 fi-
cou em 3º lugar na série prata.
Apesar de a estreia da equipe
de Marechal Rondon não ter
sido positiva na Liga Nacional,
na Série Ouro, placar ficou fa-
vorável para a equipe da casa,
que venceu por 5 a 1. Pedala
abriu o placar para a Copagril.
Em seguida, marcaram Villian,
Parrel, Vilela e Xande. O gol de
Palmas foi marcado por Alex
numa cobrança de pênalti.

 O time rondonense busca seu
quarto título no Campeonato

Paranaense série ouro.

TAINÃ FELIPE CERNY/ASSESSORIA COPAGRIL

 No próximo sábado (23), a Copagril volta a jogar pela
Liga Nacional de Futsal, num clássico regional. Enfrenta o
Cascavel Futsal, em Cascavel, no Ginásio da Neva, às 19h30.

Já pelo Campeonato Paranaense, o próximo jogo, que
equivale a segunda rodada da competição acontecerá no
dia 28 de março, quarta-feira, em Medianeira, no Ginásio
Assecorp, às 20h30 contra a equipe AEC/Matelândia.

róximos confrontosP

 A equipe masculina adul-
ta de Marechal Rondon es-
treou com vitória na Liga Re-
gional de Basquetebol, em
Cascavel. Diante da equipe da
Praça Wilson Joffre, o time
rondonense venceu pelo pla-
car de 46x38. O próximo due-
lo é contra o AlfaCon, neste
domingo (25), às 16h10, na
Unopar. De acordo com o téc-
nico Marcelo Goes, “apesar
do pouco tempo treinando e
com falta de entrosamento
dos atletas, obtivemos resul-
tado positivo”, salienta. “Para
este campeonato, há o intuito
de reformular a equipe, opor-
tunizando que demais prati-
cantes da modalidade sejam
incluídos e beneficiados. Se-
guimos focados para a evo-
lução no decorrer do ano, e
para que demais resultados
positivos possam vir para o
crescimento do basquete  ron-
donense”, completa.

A terceira rodada do Campeo-
nato Municipal de Futebol Amador
de Marechal Rondon foi concluída
na segunda-feira (19), no Estádio
Valdir Schneider.  Ao todo, foram
cinco jogos, dois pela chave ouro e
três pela chave prata. A rodada foi
expressiva no número de gols. Ao
todo, foram marcados 26 gols, uma
média de 5,2 por partida.

Pela prata, a rodada teve iní-
cio no sábado (17), em Novo
Horizonte. No primeiro jogo, a
AACC/Copagril/Sicredi venceu
por 9 a 2 a equipe da Associação
de Moradores Novo Horizonte.
No outro duelo, a SER Novo Ho-

Estão abertas as inscrições
para o Campeonato Munici-
pal de Bocha 2018 – Cancha
de Areia. A inscrição poderá
ser feita até o dia 03 de abril,
dia do congresso técnico. O
registro é por equipe, no va-
lor de R$ 700,00, com direito
a 10 jantas e 10 camisetas. O
jantar de lançamento será no
dia 06 de abril e o início do
campeonato no dia 10.

O Campeonato de Bocha,
que é promovido pela pre-
feitura rondonense, por meio
da Secretaria de Esporte e
Lazer, terá premiação em di-
nheiro, mais troféus e meda-
lhas para os quatro primei-
ros lugares. Para o 1° lugar:
R$ 2.000,00; 2º lugar: R$
1.500,00; 3º lugar: R$ 800,00;
e 4º lugar: R$ 500,00. Mais
informações poderão ser
obtidas na Secretaria de Es-
porte e Lazer ou pelo telefo-
ne (45) 3284-1421.

rizonte venceu por 4 a 1 a agre-
miação do Nova União.

No campo do Guarani, no sá-
bado, houve o jogo válido pela
prata, onde os donos da casa em-
pataram em 3 a 3 com o Aimoré.

Na chave ouro, aconteceram

Rodada do Municipal de Futebol Amador
tem média de 5,2 gols por partida

Apenas um jogo será realizado pela chave prata, no campo do
Corinthians E.C de Margarida, a partir das 16h, no sábado (24).
Os donos da casa enfrentam o E.C. São Remo.
Já pela chave ouro, dois confrontos em locais diferentes no final
de semana. No campo da Associação de Moradores São Cristó-
vão, o Aimoré enfrenta às 16h de sábado (24), a SER Botafogo. O
outro jogo será no domingo (25), às 16h, no campo da AABB, onde
os donos da casa enfrentam o Corinthians E.C.

 A rodada do Amador teve
26 gols em cinco partidas.

dois duelos. Um dos confrontos foi
no domingo (18), quando a SER
Botafogo venceu pelo placar de 1
a 0, o Corinthians E.C. Na segun-
da-feira (19), no Valdir Schneider,
vitória por 3 a 0 do Aimoré sobre
a AACC/Copagril/Sicredi.

rodada4o

Inscrições abertas
para o Municipal

de Bocha de
Marechal Rondon

Basquete
rondonense

estreia com vitória
no Regional



PROCURA AINDA É
TÍMIDA, MAS A
EXPECTATIVA DOS
COMERCIANTES É BOA

Comércio começa a se preparar
para a Copa do Mundo
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 A cada quatro anos, os bra-
sileiros param para ver a Copa
do Mundo. As cidades ganham
as cores verde e amarela. E o fu-
tebol se torna o assunto princi-
pal em qualquer mesa: seja no
bar, seja no trabalho ou em casa.
Todos são tomados pela euforia
do futebol.

Neste ano, o campeonato
acontece na Rússia entre os dias
14 de junho e 15 de julho. Ape-
sar da diferença de fuso-horá-
rio, as primeiras partidas da Se-
leção Brasileira acontecerão du-
rante o horário comercial e pro-
metem parar o País, como é tra-
dicional toda vez que a seleção
canarinho entra em campo em
Copa do Mundo.

Para muitos empresários, este
também é um ano de faturar mais,
com ações temáticas voltadas à
Copa do Mundo e à Seleção Bra-

sileira. Entre os produtos mais ven-
didos sempre estão aparelhos de
TVs, artigos esportivos, calçados,
brinquedos (bonecos flexíveis e
miniaturas dos jogadores da se-
leção), artigos de decoração, jo-
gos eletrônicos e mochilas.

Apesar de ser uma boa oca-
sião para atrair o consumidor com
produtos e novidades alusivas à
Copa, o movimento ainda anda
pequeno nas empresas que pre-
tendem faturar com o segmento
em Marechal Cândido Rondon.
Mas, a expectativa é boa.

Camisetas e
materiais
esportivosVárias marcas aproveitam a paixão nacional

que é o futebol e que ganha ainda mais
destaque em ano de Copa para lançar
produtos específicos para o evento e até
mudar suas embalagens para incrementar os
negócios. Nos meses que antecedem à
competição, muitos consumidores já estão
envolvidos com o assunto e buscam itens que
remetem ao evento, principalmente quando
são alusivos à Seleção Brasileira.
Quem aposta no incremento das vendas com a
aproximação da Copa do Mundo é o empresário
rondonense Junior Bonilha, proprietário de uma
indústria de bolas. “Até o início da competição
haverá bastante trabalho, pois já estamos com
várias cotações fechadas e outras em anda-
mento. São bolas que serão utilizadas nas
campanhas publicitárias”, revela.
Júnior comenta que em copas anteriores
houve muita procura por bolas personaliza-
das aumentando o faturamento da empresa
em até 40% e gerando empregos. E a expecta-
tiva não é diferente para agora. “Há uma
grande demanda por vir e acreditamos que
teremos que contratar em torno de 60 colabo-
radores para o período”, prevê o empresário.

olas e brindesB

Ao contrário do que foi a
Copa do Mundo no Brasil,
quando as agências de
viagens faturaram com a
venda de pacotes para
assistir aos jogos, este ano o
movimento tende a ser fraco
neste setor. Um dos motivos
é a distância com a Rússia e
a própria dificuldade para a
aquisição de ingressos.  Por
conta disso, as agências de
turismo da cidade não
devem investir muito na
Copa do Mundo, apesar de
comercializarem passagens
e roteiros para quem eventu-
almente quiser assistir o
Brasil jogar na Rússia.

Júnior Bonilha: “Em copas anteriores houve muita procura por bolas personalizadas
aumentando o faturamento da empresa em até 40%”

Altemar Müller:
“Estamos só

aguardando o
lançamento da

camiseta oficial”

iagensV

As lojas de material esportivo
da cidade ainda aguardam o lan-
çamento da camiseta oficial da
Seleção Brasileira para então pas-
sar a investir mais forte na temá-
tica Copa do Mundo. As camise-
tas oficiais somente devem ser fa-
bricadas após o último amistoso
da seleção brasileira.

Apesar disso, timidamente os
consumidores estão começando
a procurar por camisetas, bolas
personalizadas com o mascote
(Zabivara) e kits infantis, devido a
influência dos pais sobre as cri-
anças. “A Copa do Mundo movi-
menta bastante a venda de cami-
setas, não só a do Brasil, mas tam-
bém há procura por camisetas da
Alemanha devido a origem da
nossa região”, comenta o empre-
sário Altemar Müller, proprietá-
rio de loja de material esportivo.Zabivara, “aquele que marca”, mascote

oficial da Copa na Rússia.

 17 de junho
09h00: Costa Rica x Sérvia
15h00: BRASIL x Suíça

  22 de junho
09h00: BRASIL x Costa Rica
15h00: Sérvia x Suíça

  27 de junho
09h00: Sérvia x BRASIL
15h00: Suíça X Costa RicaJO
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OS INTERESSADOS
TÊM ATÉ HOJE PARA
SE INSCREVEREM,
AO VALOR DE R$ 400
POR EQUIPE

Pesca da Corvina de Porto Mendes
acontece neste final de semana

 O torneio de pesca acontecerá neste domingo no
distrito de Porto Mendes

DIVULGAÇÃO

O rondonense Gustavo Al-
berto Ohse Hanke, de 13 anos,
integrante da Associação de
Judô Fujiyama, representou, no
último final de semana, Mare-
chal Rondon no Grand Prix In-
ternacional Infraero de Judô Pa-
ralímpico e na Copa Imfraero de
Judô Paraolímpico – “Antônio
Tenório”. Ele participou da com-
petição no final de semana, na
categoria classe visual B1, para
judocas cegos, faixa laranja.

Os professores dele são
Jean Arndt e Gabriela Harnisch,

porém, Gustavo foi acompanha-
do do servidor da Secretaria de
Esporte e Lazer de Marechal
Cândido Rondon, Diogo Schnei-
der (Bolha). A competição é or-
ganizada pela Confederação
Brasileira de Desportos de De-
ficientes Visuais – CBDV.

O judoca rondonense com
deficiência visual conquistou uma
medalha de ouro para Marechal
Rondon. A competição é organi-
zada pela Confederação Brasilei-
ra de Desportos de Deficientes
Visuais - CBDV.

 Judoca Gustavo com o servidor Diogo após o ouro.

Judoca cego representa
Marechal Rondon em São Paulo

e conquista medalha de ouro

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O

Encerram hoje (22) as inscrições para a 21ª
Prova Aberta de Pesca da Corvina, no distrito
de Porto Mendes, em Marechal Rondon. O
evento está marcado para os dias 24 e 25 de
março, no Lago de Itaipu.

A inscrição deve ser feita através do site
www.clubeamigosdapesca.com.br, seguida da
emissão de boleto bancário, única forma de
pagamento. O valor é de R$ 400, 00 por equi-
pe (três pessoas). O regulamento e outras
informações estão disponíveis no
www.clubeamigosdapesca.com.br, ou com Mar-
cos (45) 99914-8383 e Juliano (45) 98802-4869.

O torneio de pesca acontecerá neste do-
mingo (25), com a largada às 7h e o término
às 13h, com tolerância de até três horas para
a largada, que ocorrerá com qualquer condi-

ção climática. Deverão ser apresentadas so-
mente corvinas, limitadas a sete peças por
equipe, com tamanho igual ou superior a 25
centímetros. A pesagem começará às 11 ho-
ras, com final às 13 horas, sendo validadas as
equipes que estiverem em terra, na fila de
medição, até esse horário.

A inscrição dá direito para as equipes par-
ticiparem do sorteio de prêmios e brindes e,
também, do kit do evento. O kit é composto
por três camisetas manga longa, três bonés,
três vales jantar e café da manhã, uma cópia
do regulamento e um saco plástico para trans-
porte dos peixes para a pesagem. A entrega
dos kits será realizada no lago municipal, no
dia 24, a partir das 13h até a saída da bar-
queata, e à noite no Clube Sempre Verde.

Na estreia da equipe da
Copagril da Liga
Nacional diante do
Magnus, na semana
passada, o ex-presiden-
te da Associação
Atlética Cultural
Copagril (AACC), Jaime
Benjamin Vilani,
recebeu uma placa em
homenagem ao traba-
lho desempenhado
durante os 8 anos que
esteve frente a associa-
ção. Dentro de quadra,
a equipe rondonense foi
derrotada por 4 a 2.

omenagemH

Marechal Rondon sediará a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná
 Pelo segundo ano consecu-

tivo, Marechal Rondon será pal-
co dos Jogos Escolares do Pa-
raná (JEP’s), desta vez, da fase re-
gional. O evento acontecerá entre
os dias 04 e 10 de maio. A oficializa-
ção dos JEP’s no município foi feita
pela coordenadora Regional dos
Jogos Escolares do Paraná, Rejane
München, ao secretário de Espor-

te e Lazer, Cristiano Metzner (Suko),
e aos servidores da pasta.

Em 2017, o município sediou
a fase macrorregional. Marechal
receberá mais de duas mil pes-
soas, entre atletas e dirigentes. O
evento contará com sete modali-
dades: atletismo, basquetebol,
futsal, handebol, tênis de mesa,
voleibol e xadrez, nas categorias

A e B. Haverá representantes de
16 municípios.

O secretário comentou que,
“Marechal aos poucos está vol-
tando a ser palco dos grandes
eventos esportivos do Paraná.
Uma oportunidade também
para os atletas rondonenses se
destacarem ainda mais neste
grande evento”.

DIVULGAÇÃO
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SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Marco Antonio Hensel torna público que irá requer ao IAP, a Renovação
da Licença de Operação para Avicultura de Corte implantada no Lote
Rural N°35-Linha Wilhamps, distrito de Margarida. Município de Mare-
chal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
Gerson Itamar Fell torna público que irá requer ao IAP, Licença de
Operação para Regularização da atividade de Suinocultura - Sistema de
Terminação implantada no Lote Rural N°200-A, do 20° Perímetro –Linha
Vorá - Distrito de Margarida. Município de Marechal Cândido Rondon,
Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Valdir Jandrei Marholt torna publico que recebeu do IAP a Licença Prévia
para atividade de Piscicultura instalada no Lote Rural 80/B do 37º períme-
tro, Linha Flor do Sertão, Pato Bragado, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Valdir Jandrei Marholt torna publico que irá requerer ao IAP a Licença
Instalação para atividade de Piscicultura instalada no Lote Rural 80/B do
37º perímetro, Linha Flor do Sertão, Pato Bragado, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Valter Vanzella torna público que irá requer ao IAP, Renovação da Licen-
ça de Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação, implantada
no Lote rural N°42 e 43, Linha Baixadão. São José das Palmeiras,
Estado do Paraná.

SUMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MARLON JONATHAN KOHL E EUCLIDES KOHL tornam público
que receberam do IAP a Licença de Operação para atividade de suino-
cultura localizado no empreendimento Lote Rural nº 82/A do 37º Períme-
tro, Linha Flor do Sertão, Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
MARLON JONATHAN KOHL E EUCLIDES KOHL tornam público
que irão requerer do IAP a Renovação da Licença de Operação para
atividade de suinocultura localizado no empreendimento Lote Rural nº 82/
A do 37º Perímetro, Linha Flor do Sertão, Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença Prévia
para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Atividade: Loteamento Dona Ignez
Endereço: Chácara n° 171
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença Prévia
para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Atividade: Loteamento Dom Mariano
Endereço: Lote Rural n° 71/D, do 11° Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licença de
Instalação para o empreendimento a seguir especificado: Empresa: AHO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Atividade: Loteamento
Dona Ignez
Endereço: Chácara n° 171
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licença de
Instalação para o empreendimento a seguir especificado: Empresa: AHO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Atividade: Loteamento
Dom Mariano
Endereço: Lote Rural n° 71/D, do 11° Perímetro
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Delton Hoffmann e Nivaldo Hoffmann torna público que irá requerer ao
IAP, a Licença Prévia para atividade de suinocultura a ser implantada no
Lote Rural nº 02.B, da 1ª Parte do 49º Perímetro, Fazenda Britânia,
Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALDINO KONIG torna público que recebeu do IAP, a Renovação da
Licença de Operação para atividade de suinocultura, nº 114519-R1, com
validade até 05/08/2018instalada no Lote Rural nº 126.B-1 do 16º Perí-
metro, Faz. Brit., Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALDINO KONIG torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para atividade de suinocultura instalada no Lote
Rural nº 126.B-1 do 16º Perímetro, Faz. Brit., Município de Nova Santa
Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
ARNILO LEOPOLD torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia
para atividade de piscicultura a ser implantada no Lote Rural nº 13.A, 29º
Perímetro, Faz. Brit., Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Valdemiro Gund, torna público que irá requerer ao IAP, Licença Prévia para
Empreendimento de Suinocultura, porte médio, modalidade terminação a ser
instalado na Linha XV de Dezembro, município de Nova Santa Rosa, Pr.

SÚMULA EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sérgio Luis Liesenfeld, torna público que recebeu do IAP, Licença Opera-
ção para Empreendimento de Suinocultura, modalidade terminação porte
pequeno com vaidade até 14/04/2018, município de Nova Santa Rosa, Pr.

SÚMULA PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sérgio Luis Liesenfeld, torna público que irá requer ao IAP, Renovação
de Licença Operação para Empreendimento de Suinocultura, modalidade
terminação porte pequeno instalado na Linha XV de Dezembro, município
de Nova Santa Rosa, Pr.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERÇÃO
Gilmar Gatsk, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação
para empreendimento de suinocultura, modalidade terminação, porte pe-
queno, com validade até15/12/2021, implantado no distrito de Santa Rita
do Oeste, Município de Terra Roxa, Pr.

LIRAa aponta focos de mosquito
da dengue em Marechal Rondon

O ÍNDICE GERAL É CONSIDERADO PREOCUPANTE, PORÉM ESSE NÚMERO ERA ESPERADO DEVIDO AO VOLUME DE CHUVAS, ALIADO AO CALOR
 O segundo Levanta-

mento Rápido do Índice de
Infestação por Aedes Ae-
gypti (LIRAa) deste ano, foi
divulgado pelo Programa
Municipal de Controle da
Dengue (PMCD) de Mare-
chal Rondon. O resultado
da última amostragem
apresentou 7,1% de pre-
sença de larvas do mosqui-
to transmissor da dengue,
zika e chikungunya, em imó-
veis no município.

O índice geral é consi-
derado preocupante, po-
rém, segundo o coordena-
dor do PMCD do setor de
Endemias da Secretaria de
Saúde, Sérgio Sigmar Ra-
dke, esse número era es-
perado devido ao volume
de chuvas, aliado ao calor.

Ao todo, 19 bairros fo-
ram visitados. E 82 focos
encontrados.

Radke lembra que “As orientações
permanecem as mesmas: não deixar
recipientes e locais com acúmulo de
água, remover folhas e galhos das
calhas, manter pneus sem água e
garrafas viradas com a boca para
baixo, colocar o lixo em sacos plásti-
cos, manter a caixa dágua fechada,
manter o quintal limpo, entre outros
cuidados”, reforça.

 O coordenador ressalta a importância de permitir a visita dos agentes de combate às endemias (ACE). “Há
relatos de moradores que não permitem a entrada dos agentes. E caso necessário, o Ministério Público
(MP) pode ser acionado forçando a entrada na residência ou em locais particulares abandonados”.

Dia D de combate
ao Aedes Aegypti

realizado em 02 de
março deste ano

gentesA
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ia D de CombateD
 A Secretaria Municipal de Saúde reali-

zou na primeira sexta-feira do mês de mar-
ço, o Dia D de combate ao Aedes Aegypti,
em Marechal Rondon. Na ocasião, foi rea-
lizada a distribuição de panfletos educati-
vos no comércio, nos principais semáforos
e em algumas escolas.

revençãoP




