
 A morte do Cabo Pacífico após reagir a um assalto num posto de combustíveis reacende a discussão sobre como
agir diante de um assalto. Reagir é a melhor opção? Ter uma arma em casa ajuda? O que fazer para evitar um

assalto? E os traumas após um assalto? Nossa reportagem buscou as respostas para estas questões.
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a semana passada foi aprovado um projeto de lei
bastante interessante em Marechal Cândido
Rondon. A iniciativa foi do vereador Ronaldo Pohl
e prevê que o município possa realizar Parcerias
Público-Privadas (PPP) com empresas, instituições
ou entidades não governamentais para promover
melhorias e manutenção de espaços públicos.

A ideia apresentada no projeto já aprovado
pela Câmara abrange praças, canteiros
centrais, rotatórias, pontos de ônibus, áreas de
lazer e placas indicativas de nomes de ruas. Pela
manutenção das áreas, a contrapartida aos
investidores será a possibilidade de divulgação
publicitária nestes locais.

Pegando a ideia do vereador Ronaldo é possível
ir ainda além, com um pouco de arrojo,
empreendedorismo e, evidentemente, vontade
política. Porquê não fazer uma PPP para fechar
uma equação que traga lucro para o privado e
mantenha o caráter tanto ambiental quanto de
lazer destes espaços públicos?

Temos áreas nobres como a Praça Willy Barth e
o Lago Municipal sendo mal ou pouco aproveitados
e gerando custos de manutenção para o município.
O crescimento da consciência em relação aos temas
ambientais tem levado cidades do mundo todo a
investir em áreas verdes. Mas, como os custos são
altos, precisam buscar novas formas de financiar.

Seria passível, no mínimo, um estudo para ver
a viabilidade de fazer uma PPP com alguma
instituição ou até empresas, para a exploração
comercial destes locais com eventos e quiosques
de alimentação em troca da manutenção. Além
de desonerar os cofres públicos, estaria garantindo
mais opções de lazer aos rondonenses.

O modelo já dá certo em centros maiores como
Curitiba e São Paulo e, se adequado
proporcionalmente, pode muito bem ser
implantado também aqui numa pequena cidade
do interior. Para a comunidade local, a vantagem
é ter um parque bem gerido. Para os empresários
um retorno financeiro direto ou indireto e, para a
prefeitura, a desoneração dos cofres públicos.

JornalismoJornalismoJornalismoJornalismoJornalismo
Cristine Kempp

A VIOLÊNCIA, SEUS MALES, SEUS
CUSTOS E SEUS CULPADOS

Dilceu Sperafico*

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




A violência se tornou tragédia inomi-
nável no País, para a desgraça de toda
população, sem exceções, pois nenhum
cidadão deixa de ser penalizado, direta
ou indiretamente, pelas diferentes for-
mas com que se matam ou ferem seres
humanos, em áreas urbanas, rurais e ro-
dovias brasileiras.

Conforme dados estatísticos, entre as-
sassinatos, acidentes de trânsito e aciden-
tes de trabalho, as vítimas fatais somam
cerca de 120 mil pessoas por ano.

Entre os sobreviventes de desastres,
as vítimas com seqüelas, causadas por
acidentes de trânsito e de trabalho, so-
mam mais de um milhão de pessoas anu-
ais, com custos elevados para o serviço
de saúde pública, a previdência social e
as famílias das vítimas.

Para se ter idéia da gravidade da situa-
ção, basta lembrar que em 2017 foram
59.103 os assassinatos no País, tendo
entre as vítimas agentes públicos, como
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, su-
plentes de vereadores, servidores públicos,
trabalhadores, empresários, pais e mães
de família, jovens, idosos e crianças, de
áreas urbanas e rurais.

Os acidentes de trabalho no País en-
tre os anos de 2012 e 2016 somaram
3,5 milhões, com 13,3 mil casos fatais e
custos de 22,1 bilhões de reais para a
Previdência Social. As perdas materiais
certamente foram ainda maiores, se con-
siderados os tratamentos dos acidenta-
dos, custeados pela saúde pública e as
famílias das vítimas.

Os acidentes de trânsito do ano pas-
sado, por sua vez, deixaram 47 mil mor-
tos e cerca de 400 mil pessoas, entre
motoristas e passageiros, com seqüelas
mais ou menos graves, além de despe-
sas de tratamento e a dor causada às
famílias e círculos de amizade.

Os policiais, civis e militares, mortos

no exercício de suas funções somaram
1.170 entre os anos de 2009 e 2017 e
somente em 2017, outros 240 morreram
em todo o País, tentando defender a vida
e o patrimônio dos cidadãos, dos quais
92 somente no Rio de Janeiro.

Como a gravidade da perda da vida e
dos sofrimentos entre familiares e ami-
gos das vítimas são sempre equivalentes,
pode-se afirmar que a violência fere pro-
fundamente mais de um milhão de brasi-
leiros, todos os anos.

A consternação de familiares e amigos
acompanhando o sepultamento de vítimas,
mostra claramente a intensidade e dimen-
são de sua dor, mágoa e até revolta, que
não podem mais ser ignoradas por nenhum
de nós, sobreviventes dessas tragédias.

O Governo Federal demonstra estar re-
agindo à trágica situação ao decretar Inter-
venção Federal na Segurança Pública do Rio
de Janeiro, criar o Ministério Especial da
Segurança Pública e enviar tropas da For-
ça Nacional de Segurança Publica atenden-
do pedidos de autoridades estaduais, en-
tre outras medidas, na tentativa de contro-
lar situações emergenciais, mas a solução
desse dilema, em nosso ponto de vista,
depende de ações muito mais amplas e da
mobilização coletiva.

Não podemos, por exemplo, continuar
culpando apenas o poder público pela su-
perlotação de presídios, pois trata-se de
posicionamento   discutível, na melhor das
hipóteses, na medida em que avalia o qua-
dro de apenas um ponto de vista.

Se as penitenciárias estão lotadas e
os presos sem receber o tratamento ade-
quado, é preciso também apontar os de-
mais responsáveis por essa situação, es-
pecialmente os criminosos que atacam
instituições, empresas e cidadãos em
busca do dinheiro fácil, sem levar em con-
sideração os males de suas atitudes, para
si e seus semelhantes.
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Ademir Bier confirma
saída do MDB e entra no
PSD de Ratinho Junior

DEPUTADO ADMITE QUE DECISÃO FOI DIFÍCIL, PORÉM NECESSÁRIA

Administrador regionalAdministrador regionalAdministrador regionalAdministrador regionalAdministrador regional
Requerimento de autoria do vereador Ronaldo Pohl
centralizou as discussões da sessão de segunda-feira (02) na
Câmara de Marechal Cândido Rondon. Ele propõe que o
governo municipal extinga 12 cargos de administrador
regional na estrutura administrativa da prefeitura. A medida
poderia representar uma economia de mais de R$ 2 milhões
em uma gestão de quatro anos. Atualmente, dos 12 cargos de
administrador regional, apenas três estão ocupados.

Cinco foram contraCinco foram contraCinco foram contraCinco foram contraCinco foram contra
A matéria foi aprovada, mas cinco vereadores se
manifestaram contrários: Adelar Neumann, Adriano Backes,
Claudio Kohler, Dorivaldo Kist (Neco) e Nilson Hachmann.
No entendimento destes, os administradores regionais têm
um papel fundamental nas comunidades onde atuam e têm
seus trabalhos reconhecidos pela população.

RenúnciaRenúnciaRenúnciaRenúnciaRenúncia
Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Quatro Pontes
foi apresentado o pedido formal de renúncia da vereadora
Vilma Karkow, do PPS. Conforme o presidente do Legislativo,
Cesar Seidel, o ato foi comunicado ao Cartório Eleitoral da
vaga, conforme certidão do cartório foi convocado a assumir
a primeira suplente da coligação Nelsi Neitzke, do PR. A
posse oficial da suplente Nelsi deverá ocorrer na próxima
sessão oridinária, na segunda-feira (09).

Flávio ArnsFlávio ArnsFlávio ArnsFlávio ArnsFlávio Arns
Ele andava meio sumido desde que deixou o Governo do
Paraná na gestão passada, na condição de vice-governador.
Flávio Arns ressurgiu esta semana quando oficializou sua
filiação à Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva.
Arns ainda não decidiu que cargo disputará em outubro
deste ano, mas afirmou que seu nome está à disposição da
Rede para cargos no Executivo e no Legislativo. Além de vice-
governador, Arns foi senador pelo Paraná, cumpriu três
mandatos de deputado federal e foi secretário estadual de
Educação e de Assuntos Estratégicos no governo Beto Richa.

Bolsonaro afugenta liderançasBolsonaro afugenta liderançasBolsonaro afugenta liderançasBolsonaro afugenta liderançasBolsonaro afugenta lideranças
Jair Bolsonaro está movimentando a conta do número de
integrantes do PSL. Teve gente que se filiou ao partido depois
que ele se decidiu pela sigla. Mas tem também muita gente
deixando a sigla. Um deles é o deputado estadual Adelino
Ribeiro, de Cascavel, que deixou ingressou no PRP,
assumindo inclusive a presidência estadual do partido.
Também de Cascavel, o deputado federal Alfredo Kaefer
decide esta semana qual será seu futuro partido. A
reclamação de quem está saindo é que Bolsonaro
simplesmente tomou o partido de forma autoritária.

E o MDB?E o MDB?E o MDB?E o MDB?E o MDB?
Roberto Requião tem dito que é candidato ao governo do
estado. Seu partido não pensa assim. Em documento lançado
nesta semana, o MDB afirma que lançará candidatos em
apenas sete estados: e o Paraná não é um deles. Requião, na
verdade, parece ter se lançado só para pressionar Osmar Dias
a fechar uma aliança com ele. Assim Requião renovaria seu
mandato no Senado e teria um parceiro forte por aqui.

O deputado estadual Ademir
Bier confirmou na manhã de on-
tem (04) a sua saída do MDB de
Roberto Requião e o ingresso no
PSD do pré-candidato ao gover-
no Ratinho Junior. A decisão veio
confirmar toda a especulação que
existia a este respeito nas últimas
semanas. Ademir tinha até sába-
do (07), quando fecha o prazo da
janela partidária, para tomar a
decisão, mas resolveu antecipar
o anúncio da mudança.

Segundo o deputado, a troca
de partido foi uma decisão difícil.
Bier, que está no quinto mandato
como deputado estadual e foi
prefeito de Marechal Cândido
Rondon, tinha um histórico de
mais de 40 anos de MDB sem
nunca ter mudado de partido.
Contudo, a situação do partido,
que encolheu em muitas regiões
do Paraná, dificultaria a sua ree-
leição para a Assembleia Legis-
lativa. Ficando no MDB, Bier pre-
cisaria somar em torno de 55 mil
votos. No PSD é possível que com
30 mil consiga a reeleição.

Ademir Bier recebeu propos-
tas de outros partidos, como o
PP, por exemplo. A opção pelo
PSD foi pelo projeto político apre-
sentado por Ratinho Junior, com
uma chapa proporcional bem dis-
tribuída pelo Estado e uma boa
representatividade regional. “Con-

versei com os líderes do MDB em
toda minha região de atuação,
apresentando as razões e consul-
tando a base. Também esgotei

A Câmara Municipal de Mer-
cedes vai mudar o dia de suas
sessões ordinárias. A partir do dia
16 de abril, as sessões passarão
a acontecer nas segundas-feiras,
a partir das 18.30 horas.

Conforme o presidente do
Legislativo vereador Marcelo
Eninger, as sessões eram sempre
realizadas nas terças, contudo
vários aspectos influenciaram a
mudança do dia da semana. Um
deles é  a própria publicação dos

atos da câmara no Diário Oficial.
Sem contar que a grande maio-
ria das câmaras na região realiza
suas sessões às segundas-feiras.

Por outro lado, o presidente
Eninger aproveita para convidar
a população para prestigiar as
sessões ordinárias e acompa-
nhar de perto o que tramita na
casa de leis e, principalmente, o
que cada vereador vem fazen-
do em favor do desenvolvimen-
to do município.  Marcelo Eninger, presidente

da Câmara de Mercedes.

Câmara de Mercedes
muda o dia das sessões

Ratinho Júnior, que é presidente estadual do PSD e pré-
candidato ao Governo do Paraná, disse que é uma “alegria
receber o Ademir Bier neste projeto. Fizemos o convite
pelo respeito e admiração que temos pelo seu trabalho e
sua liderança. Sua presença em nosso projeto é um sinal
de garantia, se Deus abençoar que cheguemos ao Governo
do Paraná, de que vou ter tranquilidade para montar uma
equipe com nomes de muita competência. O deputado
Ademir Bier vai contribuir muito com o nosso projeto.”

R atinho

 DÁRIO LOCH

todas as tratativas com o próprio
MDB, mas a mudança acabou
sendo a melhor opção neste
momento”, justificou Ademir.

 Ademir Bier ao lado de
Ratinho Junior, quando

assinava a filiação no PSD.
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Marcelo Eninger, vereador em Mercedes, está
sugerindo a construção de quadra esportiva de
areia no Residencial Mercedes.

O edil Antonio Alves sugere que
a prefeitura de Mercedes, através do Serviço
Municipal de Água e Esgoto (Semae) providencie
a implantação de um hidrante de coluna em algum
ponto estratégico do município.

A vereadora de Mercedes Kelli Weber quer que
a Secretaria de Viação e Obras faça um
levantamento das melhorias necessárias em todas
as ruas da sede municipal.

Em Pato Bragado, o vereador Mauro André
Weigmer, está pedindo estudos para a
equiparação salarial e revisão do Plano de Carreira
dos Servidores Públicos Municipais.

O vereador Ademir Marcelo Kochenborger, de
Pato Bragado, está solicitando a instalação de
iluminação no campo de futebol no Centro
Poliesportivo Cristal, através de emenda
parlamentar do Deputado Zeca Dirceu.

Gustavo Borchert, vereador em Quatro Pontes,
está sugerindo providências na Rua Bagé
visando o escoamento das águas pluviais em
pontos específicos.

O vereador Selso Francener quer a instalação de
tubulações de esgoto nos loteamentos que estão
sendo implantados em Quatro Pontes.

Pedido do vereador Leandro Luiz Anschau quer a
construção de um abrigo escolar nas imediações
da Praça João Aloisio Konzen, ou no terreno 07 da
quadra 05, localizado no condomínio União, em
Quatro Pontes.

A vereadora Alessandra Caetano Lupges, de Entre
Rios do Oeste, está sugerindo a implantação de
um parquinho infantil e academia ao livre no Bairro
Paraíso, especificamente na Rua Padre José.

Loivo Estanislau Kist quer a construção de
estrutura para reduzir os efeitos do sol no parquinho
infantil do Fundo de Vale, em Entre Rios do Oeste.
O objetivo é otimizar o aproveitamento do espaço
por parte das crianças.

O vereador rondonense Adriano Cottica está
solicitando à prefeitura que realize algumas
melhorias no cemitério de Margarida. Entre
elas, a limpeza do local, reparos no muro e
uma nova pintura.

Claudio Koehler (Claudinho) quer que a
prefeitura rondonense construa um pórtico no
acesso principal do Parque Industrial II, na esquina
da Av. Rio Grande do Sul com a Rua Elói Lohmann.
Além de embelezar o acesso ao parque industrial,
a estrutura deve apresentar o nome das empresas
que atuam naquele local.

Aprovados projetos de lei que
garantem transparência na
administração rondonense

Parlamento

 O vereador Arion Nasihgil é
o autor de dois projetos de lei
aprovados pela Câmara Munici-
pal na última semana, os quais
visam dar mais transparência para
a administração pública de Ma-
rechal Cândido Rondon.

O primeiro deles disciplina a
publicação resumida de contra-
tos e aditamentos do município
de no Diário Oficial e nos jornais
contratados para a divulgação.
Pelo projeto, toda publicação
deverá conterá diversos dados
para conhecimento público, inclu-
sive o nome da empresa contra-
tada, o seu CNPJ, o nome do re-
presentante legal da mesma e,
ainda, os prazos e valores da
contratação.

Segundo Arion, “tais informa-
ções são de suma importância
para o controle da atividade ad-
ministrativa, tornando possível ao
cidadão comum que lê o jornal
conhecer o nome completo de
quem está sendo contratado pelo
poder público para a realização
de obras e serviços, quanto está
sendo pago e o que será feito,
de maneira clara e simplificada,
podendo acompanhar o gasto
do erário”.

O segundo projeto aprovado
estabelece a obrigatoriedade de
colocação de placas informando
os motivos da paralisação de
obras públicas municipais. Con-
forme explica Arion, ficam enqua-
dradas nesta ação as obras pa-
ralisadas por mais de 30 dias.
Nestes locais o Executivo Munici-
pal deverá instalar placas com in-
formações claras e legíveis sobre
os motivos que determinaram a
interrupção dos serviços, além de
constar uma previsão para a re-
tomada dos trabalhos.

Além da placa, o órgão pú-
blico responsável pela obra de-
verá remeter à Câmara de Vere-
adores e ao Tribunal de Contas
do Paraná, no prazo máximo de
30 dias, relatório detalhado justi-
ficando os motivos da paralisa-
ção da obra, assim como dispo-
nibilizar no Portal da Transparên-
cia o mesmo relatório, para que
qualquer cidadão possa saber os
motivos da paralisação e quan-
do a obra será retomada.

“O problema que tenha ense-
jado a descontinuidade da obra
deve ser de conhecimento públi-
co, seja qual for o motivo, desde
problemas contratuais à falta de

O deputado federal Dilceu
Sperafico voltou a assumir o car-
go de presidente da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento  e Desenvolvimento Rural,
da Câmara dos Deputados, na
última terça-feira (03).

Como membro titular desde
a posse no primeiro mandato, em
fevereiro de 1995, e ex-vice-pre-
sidente, o parlamentar já havia
presidido o colegiado entre os
anos de 1999 e 2000. A comissão
reúne 52 membros titulares e o
mesmo número de suplentes.

Da mesma forma, Sperafico é
membro titular da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, em ní-
vel de Congresso Nacional, for-
mada por 234 deputados fede-
rais e 27 senadores, desde sua
criação em 1995, como Frente

 Dilceu Sperafico
voltou a assumir o

cargo nesta semana.

Sperafico reassume presidência da Comissão
de Agricultura da Câmara dos Deputados

licenças ambientais”, afirma Ari-
on. A exposição dos motivos, bem
como as informações acerca da
previsão de continuidade das
obras, deverá limitar-se à argu-
mentos técnicos, sendo vedada
a utilização de argumentos polí-
ticos. Quando em vigor, o des-
cumprimento da futura lei acar-
retará na responsabilidade do
prefeito e do executor da obra
paralisada.

 DIVULGAÇÃO

 Arion Nasihgil: mais
transparência no

poder público.

Parlamentar da Agricultura. Em
2005, ele foi o primeiro político
paranaense a assumir a presidên-
cia do colegiado, com mandato
de um ano.

DIVULGAÇÃO
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 Gerson Jair Froehner:

EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA
INSTITUIÇÃO O FOCO É O

INVESTIMENTO NOS ASSOCIADOS

 “Conseguimos o que queríamos:
tornar a Acimacar sustentável”

O
 TRIBUNA DO OESTE: Que avaliação o Sr. faz
deste primeiro ano à frente da Acimacar?

Gerson: Foi um grande desafio assumir após a
inauguração da nova sede. Estamos muito felizes. O
custo da estrutura é bem maior, porém ela traz mais
conforto para a equipe e associados. Revisamos os
custos, contratos e nos reinventamos. Lançamos pro-
dutos para aumentar a receita da entidade. A visão do
primeiro ano é que conseguimos o que queríamos: tor-
nar a Acimacar sustentável.

 Confirmando a sua reeleição, quais os projetos
a serem implantados na nova gestão?

Agora, nosso projeto é o cinquentenário. Normal-
mente quando se vê uma entidade desse porte fazendo
50 anos, imagina-se uma festa. Contudo, optamos por
não fazer isso. Economizamos
para o evento e devolveremos
os investimentos para os asso-
ciados. Tudo será revertido em
ações e campanhas que tra-
gam o associado à entidade
para conhecer nossos serviços,
adequar-se a eles e usufruí-los.

 Recentemente foi assina-
da a ordem de serviço do
contorno Oeste e também
houve a retomada da duplicação da BR 163. Por
quais causas a Acimacar deve lutar nos próxi-

mos meses?
Teremos que

acompanhar essas
obras muito tempo
ainda. Queremos
vê-las prontas. Fal-
tam quase 200 mi-
lhões para concluir
a duplicação para
Toledo. Nossos le-
gados são telefonia
e segurança, am-
bas se encontram
em caos. Precisa-
mos cuidar do entor-
no da região, o ma-
peamento indígena,
por exemplo. Temos
que dar oportunida-
des a eles, mas não
da forma como estão
fazendo. Outra situa-
ção é a Itaipu. Em 2023
o financiamento da

construção da barragem estará quitado. É um bilhão
de dólares, que se ficar na região, já tem destino. Po-
deremos solucionar os problemas da infraestrutura lo-
gística, construção da ferrovia e da eclusa, para usar-
mos a hidrovia prevista no projeto da Itaipu sem de-
pender dos governos estadual e federal. Temos ne-
cessidade de fazer a BR Marechal à Guaíra. Há o
projeto de construção do BPFron e do complexo mili-
tar, que agrega corpo de bombeiros, polícia cidadã e
polícia militar num lugar só.

 Como a classe empresarial rondonense vê o
atual quadro político no país e como se compor-
tará nas próximas eleições?

O caos está instalado, entretanto não podemos
ficar lamentando, temos que trabalhar para nos man-

termos. Não sabemos quem são os
candidatos, mas precisamos espe-
rar a decisão e queremos incenti-
var as pessoas a pensar bem antes
de votar. A corrupção está em todos
os níveis, existem empresários, co-
laboradores e políticos bons e ru-
ins. Ouviremos os candidatos e tra-
balharemos juntos com quem quei-
ra trabalhar por Marechal Rondon
e pela região.

 A Acimacar está completando 50 anos. Quais
ações estão previstas para comemorar o jubileu
de ouro?

Durante o ano inteiro teremos ações focadas no
associado. Não faremos um mega evento, mas fare-
mos um café da manhã no sábado (07) com o lança-
mento de campanhas promocionais. Trabalharemos a
questão socioambiental e o empreendedorismo com
jovens para que percebam a importância do associa-
tivismo. Todas as ações tem o objetivo de fortalecer o
comércio. Se o comércio é forte, a associação torna-se
forte.

 Quais as maiores conquistas da Acimacar ao
longo destes 50 anos de história?

São muitas conquistas. As mais recentes são a sede
própria e a duplicação da BR 163, se não fosse o em-
penho da associação seria feita de outra forma. Tam-
bém, não podemos esquecer a conquista da Expomar
que já está fazendo 38 anos.

 Sua mensagem aos associados.
A Associação Comercial é um meio que ajuda o

empresário a chegar aos seus objetivos. Ela não faz
somente o que está no estatuto social, vai muito além.
Não temos como segurar os clientes dos empresários,
mas oferecemos serviços, informações, treinamentos
e parceiros fortes como o Sebrae que banca muitos
projetos para fazer o negócio crescer. Tudo depende
da vontade dos empresários em nos procurar. A Aci-
macar é um aglomerado de CNPJs e quem faz ela
funcionar são os CPFs. O que fizer de bom hoje pela
cidade, ganhará lá na frente.

s associados da Acimacar – Associação
Comercial e Empresarial de Marechal
Cândido Rondon – elegem hoje (05) a sua
nova diretoria. Com apenas uma chapa
inscrita, o atual presidente da entidade

Gerson Jair Froehner concorre à reeleição, tendo
como 1º vice-presidente Ricardo Leites de Oliveira
e 2ª vice-presidente Carla Rieger Bregoli. Já neste
sábado (07), a entidade completa 50 anos de
atuação, iniciando as comemorações e ações
alusivas ao cinquentenário.
Nesta entrevista ao jornal
Tribuna do Oeste, o
presidente da Acimacar,
Gerson Jair Froehner, fala
sobre a importância de
valorizar os associados
devolvendo-lhes os
investimentos feitos na
Associação. Também
comenta sobre os projetos
em andamento, as ações
coletivas e a comemoração
dos 50 anos.

A Acimacar éA Acimacar éA Acimacar éA Acimacar éA Acimacar é
um meio que ajuda oum meio que ajuda oum meio que ajuda oum meio que ajuda oum meio que ajuda o
empresário a chegarempresário a chegarempresário a chegarempresário a chegarempresário a chegar
aos seus objetivosaos seus objetivosaos seus objetivosaos seus objetivosaos seus objetivos
‘‘ ‘‘
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Gerson Jair
Froehner,

presidente da
Acimacar

a



Geral6 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
5 de abril de 2018

Sicredi distribui mais de
R$ 8 milhões de resultados

4.755 ASSOCIADOS
PARTICIPARAM DAS
ASSEMBLEIAS DA SICREDI
ALIANÇA PR/SP



A Sicredi Aliança PR/SP con-
cluiu o período de Assembleias
deste ano com a presença de
4.755 associados. Os encontros
foram realizados entre 19 de fe-
vereiro e 12 de março. Na As-
sembleia Geral de Delegados, na
semana passada no Barretos
Country Hotel, em Barretos-SP, o
presidente do Conselho de Ad-
ministração da Cooperativa,
Adolfo Rudolfo Freitag, apresen-
tou os resultados de 2017 e as
ações desenvolvidas junto a co-
munidade, que seguem o propó-
sito da Sicredi Aliança PR/SP que
é agregar renda e melhorar a
qualidade de vida das pessoas.

Durante os encontros junto
aos associados, foi anunciado o
direcionamento do resultado da
Sicredi Aliança PR/SP que foi de
R$ 21.484.317,83. Deste valor, R$
8.482.802,98 retornam aos asso-
ciados, sendo R$ 4.764.211,51 em
juros ao capital social, pagos em
dezembro e mais de R$
3.718.591,47 que começam a ser
distribuídos nesta semana.

Segundo o Presidente do Con-

selho de Administração, Adolfo Ru-
dolfo Freitag, 2017 foi um ano de
significação e vivência do propósi-
to. “Primeiramente gostaríamos de
agradecer a todos que puderam
participar destes encontros. As
assembleias são o momento má-
ximo da participação dos associ-
ados na cooperativa e mesmo
depois destes encontros, continu-
amos sempre a disposição dos
associados para conversar e con-
tinuar construindo juntos”, disse.

“No decorrer do ano falamos
muito sobre a significação do
nosso propósito. Muito se falou
sobre o motivo de existir da coo-
perativa e sobre a importância em
ter o associado e as suas neces-
sidades como foco central dos
negócios. Todos que estão en-
volvidos na cooperativa desde os
conselheiros, diretoria, 100% dos
colaboradores, coordenadores
de núcleo e inclusive os associa-
dos puderam conhecer e viver
junto o propósito que tanto fala-
mos. Em 2016 a Sicredi Aliança
PR/SP definiu o Mapa Estratégico
e a partir de 2017 começamos a

colocá-lo em prática, elencando as
nossas ações dentro do conjunto
de diretrizes estabelecidas. Para
a cooperativa é muito importante
que a governança também esteja
linhada a este pensamento e que
os associados saibam o que será
feito nos próximos quatro anos”,
completou Freitag.

“Estivemos juntos em diversos
eventos e iniciativas colaborando
com o desenvolvimento local das
comunidades onde estamos in-

seridos. Realizamos investimentos
na capacitação dos nossos cola-
boradores para que possamos
oferecer um atendimento de qua-
lidade. Apoiamos eventos cultu-
rais, esportivos, educacionais,
palestras, feiras e exposições,
entre outros, reforçando o nos-
so relacionamento com os asso-
ciados. Expandimos nossa atua-
ção com a inauguração das agên-
cias Copagril no Paraná e em
Monte Alto em São Paulo. Inicia-

mos o processo de mudança das
agências para a nova marca com
a reinauguração das agências
Dom João VI e de Mercedes,
ambas no Paraná. Além disso,
para 2018 estamos inaugurando
as agências de Jaboticabal Bebe-
douro e Pitangueiras, no norte
paulista. Por outro lado, continu-
aremos com o processo de re-
modelação das agências tanto no
Paraná quanto em São Paulo para
a nova marca”, finalizou.

Marechal Rondon deu mais
um grande passo para que a
partir de 2019, o município pos-
sa receber o retorno de Impos-
to Sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) Ecoló-
gico. O valor ainda é uma incóg-
nita, porque depende da apro-
vação do projeto que foi entre-
gue ao IAP (Instituto Ambiental
do Paraná) de Toledo, na segun-
da-feira (02) que, se aprovado,
dependerá ainda da quantidade
de municípios que poderão ser
agregados até o próximo repas-
se. O índice de ICMS será repas-
sado pela Secretaria de Fazen-
da do Paraná no mês de julho.

Marechal Rondon poderá receber ICMS Ecológico a partir de 2019
O projeto se resume na inclusão
do Parque Natural Municipal
Rodolfo Rieger como unidade
de conservação municipal.

A inclusão do município na
cota do ICMS Ecológico já esta-
va sendo discutida durante as úl-
timas reuniões. Vários foram os
processos até o momento: um
deles, uma parceria com o cur-
so de Geografia, da Unioeste,
que fez o estudo da flora e da
fauna do lago municipal, e entre
outros estudos; a criação de uma
comissão especial, que ficou res-
ponsável pelo estudo de áreas
públicas e privadas com poten-
cial de constituição de unidades
de conservação, como também,
a criação do projeto de Lei do
executivo 10/2018, aprovado na
Câmara de Vereadores, que al-
tera o nome do lago municipal,
que antes era Parque Ecológico
de Lazer e Entretenimento Ro-
dolfo Rieger, para Parque Natu-
ral Municipal Rodolfo Rieger, por
meio da Lei 5.031.

A Lei do ICMS Ecológico (Lei Complementar 59) é um instrumento de política pública que trata do repasse de recursos financeiros aos municípi-
os que abrigam em seus territórios, unidades de conservação, que são áreas protegidas ou mananciais que abastecem municípios vizinhos,
sendo o Paraná um pioneiro na implementação dessa ferramenta.
O mecanismo garante que 5% dos 25% do ICMS arrecadados pelo estado, sejam destinados aos municípios. Para ser definido o volume do
repasse, são avaliados aspectos como o tamanho da área, sua importância e características do manancial de captação de água, por exemplo.
No ano passado, cerca de R$ 126 milhões foram distribuídos pelo estado a 200 municípios paranaenses.
Segundo Marcos Chaves, o município de Marechal Rondon, apesar de possuir áreas preservadas, não está recebendo nenhum recurso deriva-
do desse mecanismo, que é uma importante estratégia de conservação do meio ambiente e de apoio financeiro aos municípios.

CMS EcológicoI
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Ato de entrega do documento no IAP.

 O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, Adolfo Rudolfo Freitag,
apresentou os resultados de 2017 e as ações desenvolvidas junto a comunidade.
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Até quando a violência vai vencer?Deral confirma a alta produtividade
das lavouras em Marechal Rondon

 SOJA RENDEU UMA PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 3.600 QUILOS POR HECTARE
Números do Departamento

de Economia Rural (Deral) da Se-
cretaria de Agricultura e Abaste-
cimento (Seab) confirmam a alta
produtividade registrada nas la-
vouras de Marechal Cândido Ron-
don na última safra.

A “soja de verão”, em Marechal
Rondon, rendeu uma produtivida-
de média de 3.600 quilos por hec-
tare (ha), com o plantio de 31.500
hectares. Foram plantados tam-
bém, 1000 hectares de milho e co-
lhidos 8.700 quilos/ha, em média.

Os números foram apresen-
tados em reunião realizada na se-
mana passada entre a Secretaria
de Agricultura e Política Ambien-
tal de Marechal Rondon e o (De-
ral), que também envolveu repre-
sentantes do Banco do Brasil, Si-
coob Marechal, Emater, Acempre,
Sindicato Rural Patronal, Sisteplan,
Sicredi e IBGE.

Para a nova safra de mandioca,
foram plantados 1500 hectares e a
previsão da colheita é de 35 tonela-
das/ha. Também foram plantados
24.500 ha de milho safrinha, com
previsão de colheita de 5.800 quilos/
há, em média. Já o trigo será planta-
do em abril (1000 ha), com produtivi-
dade prevista de 3000 quilos/ha.

Para o secretário municipal de Agricultura e Política Ambi-
ental de Marechal Rondon, Leandro Dadalt, os números
apontados pelo Deral são altamente positivos. “Estas esta-
tísticas comprovam a eficiência dos nossos produtores ron-
donenses, que aproveitam os avanços tecnológicos e atin-
gem altas produtividades em suas lavouras, ajudando a ala-
vancar a economia do nosso município”, comemora Dadalt.

Em eleição ocorrida na Uni-
oeste na semana passada com
participação de professores e
alunos dos dois cursos de Edu-
cação Física – Bacharelado e Li-
cenciatura - foi escolhida a pri-
meira equipe de coordenado-
res para dirigir o Nepef – Nú-
cleo de Estudos e Práticas em
Educação Física e Esportes da
Unioeste. Através de chapa úni-
ca denominada de Integração,
foram eleitos os professores
Lair José Bersch, como coorde-
nador e a professora Evandra
Hein Mendes e Oldemar Ma-
zzardo Junior, como sub-coor-
denadores de Atividades Co-
munitárias e, de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão, respectivamen-
te. Foram 109 votantes entre
professores e alunos e a chapa
vencedora conquistou 100%
dos votos favoráveis.

Segundo o professor Lair
Bersch, que está desde 1984 na
instituição, “este é um momen-
to de conquistas e avanços para

os cursos da área, pois há mais
de uma década a comunidade
acadêmica aguardava pela im-
plantação do Nepef”. O profes-
sor mestre em Comunicação So-
cial e com grande experiência na
área esportiva e na administra-
ção pública, reforçou que “o ob-
jetivo central do Núcleo de Estu-
dos e Práticas em Educação Físi-
ca (Nepef), será o de integrar a
comunidade aos diferentes pro-
gramas de ensino, pesquisa e ex-
tensão em Educação Física, Es-

porte, Lazer, Saúde e Bem Es-
tar, através da utilização e po-
tencialização de toda infraes-
trutura física e dos recursos
humanos e materiais existentes
nos cursos de Educação Física
da Unioeste, além de ampliar
parcerias e convênios com a
comunidade externa”.

A equipe de coordenação
aguarda pela emissão da
Portaria de posse dos eleitos
para dar início aos trabalhos
do Nepef.

Uma nova viatura foi entregue na semana passada para a
equipe de policiais militares do Proerd (Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) do
Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, em Marechal
Cândido Rondon. A viatura foi entregue pelo deputado
estadual Elio Rusch em solenidade realizada junto à sede
da 2ª Cia da Polícia Militar.

timismoO

ova safraN

 DIVULGAÇÃO/APROSOJA

 A “soja de verão”, em Marechal Rondon, rendeu uma produtividade média de 3.600 quilos por hectare.

Unioeste elege a primeira Coordenação
do Núcleo de Educação Física

 Equipe de coordenadores escolhidos para dirigir o Nepef

DIVULGAÇÃO

Nova viatura
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Mais R$ 5 milhões serão apli-
cados na ampliação da rede co-
letora de esgoto de Marechal
Cândido Rondon. A confirmação
ocorreu na semana passada,
quando o secretário de Coorde-
nação e Planejamento, Reinar
Seyboth e o diretor executivo do
SAAE, Dieter Seyboth, participa-
ram de uma audiência na Funa-
sa (Fundação Nacional de Saú-
de), em Curitiba.

SERÃO CONTEMPLADOS OS BAIRROS SÃO FRANCISCO, UNIVERSITÁRIO, PARQUE
ECOLÓGICO, MARECHAL, SÃO LUCAS, ANA PAULA E GRANDE PARTE DO CENTRO

Na ocasião, que contou com a
presença do superintendente da
Funasa, José Alexandre Ferreira,
foi debatida a liberação de recur-
sos para Marechal Rondon, que
serão destinados à ampliação da
rede coletora de esgoto que vai
abranger a bacia 3 da cidade.

O secretário Reinar explica
que a cidade é dividida em três
bacias, e que a que será atendi-
da contempla os bairros São

Marechal vai investir R$ 5 milhões
na ampliação da rede de esgotos

Registro da reunião dos secretários rondonenses na
Funasa, em Curitiba.

Moradores de
Quatro Pontes

devem recadastrar
auxílio transporte
até 20 de abril

 Os membros do Conselho
Municipal de Segurança Ali-
mentar e Nutricional de Mer-
cedes (Comsea), se reuniram na
semana passada, para discutir
assuntos referentes ao plane-
jamento anual dos trabalhos e
dos programas já implantados
no município.

Um dos focos principais do
encontro foi a apresentação do
resultado da avaliação antropo-
métrica realizada em 2017. “Con-

Francisco, Jardim Universitário,
Parque Ecológico, Jardim Mare-
chal, São Lucas, Ana Paula e gran-
de parte do centro. “O objetivo é
ampliar a rede coletora e a esta-
ção de tratamento”, explica.

Os recursos da Funasa são
de aproximadamente R$ 4 mi-
lhões, com contrapartida do
município de cerca de R$ 1 mi-
lhão, totalizando o investimen-
to de R$ 5 milhões.

DIVULGAÇÃO

Na intenção de aprimorar o
método terapêutico utilizado pela
psicóloga da Unidade de Aten-
ção Primária à Saúde da Família
(UAPSF), Leila Michelle Garcia, com
crianças e adolescentes, a Secre-
taria de Saúde promoveu, durante
a semana, o repasse de diversos
jogos e materiais lúdicos.

A profissional presta atendi-
mento exclusivo aos jovens, prin-
cipalmente crianças do município.
Leila explica que é no brincar que
a criança demonstra o que pode
estar acontecendo com ela, nos
ambientes em que vive. “A partir

seguimos observar a maioria dos
alunos da rede municipal de en-
sino se encontram dentro do
peso ideal para idade”, revelou a
nutricionista Maira Hermann.

Os membros do conselho
também debateram a continu-
ação do projeto pomar comu-
nitário, com a promoção de
uma campanha entre os mo-
radores de incentivo ao cuida-
do do mesmo.

Houve ainda um debate so-

bre a realização de uma ação no
dia 07 de abril, quando se come-
mora o Dia Mundial da Saúde.

A 2° Conferência de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional de
Mercedes, programada para
ocorrer no mês de junho, tam-
bém foi tratada durante a reu-
nião. Além da importância de in-
centivar a agroecologia e a agri-
cultura familiar no município,
apontando a Feira da Lua como
um sucesso.

daí podemos traçar um método
terapêutico eficaz que auxilia a
criança a enfrentar seus medos,
superar seus problemas e, por
vezes, a fazer falar espontanea-
mente”, discorre, acrescentando
que por diversas situações, as
orientações também acabam en-
volvendo pais, professores e de-
mais pessoas próximas.

Na opinião do secretário de
Saúde, John Nodari, a criação de
estratégias para que as crianças
possam lidar com o mundo a sua
volta de forma saudável, pode
evitar inúmeras situações de so-
frimento psicológico que tendem
a se arrastar por longos perío-
dos e comprometer o compor-
tamento na vida adulta ou até
mesmo pela vida toda.

Pato Bragado investe na saúde
mental de crianças e adolescentes

A Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes de Quatro
Pontes iniciou ontem (27) o
recadastramento do auxílio

transporte. Ele deve ser realiza-
do por munícipes que frequen-
tam cursos de graduação ou de
tecnologia em outras cidades,
com prazo final em 20 de abril.
Para requerer o auxílio transporte
universitário e técnico, os quatro-

pontenses precisam retirar o
requerimento na recepção da

prefeitura, com Vanessa. No ato,
também se faz necessário apre-

sentar o comprovante de residên-
cia e domicílio no município

(período superior a dois anos) e o
comprovante original de matrícula

do curso frequentado.

 Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
se reúne para planejar ações em Mercedes

Reunião do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Mercedes

 DIVULGAÇÃO

 MARILI KOEHLER

Secretário de Saúde, John
Nodari, psicóloga Leila Michelle
Garcia com alguns dos jogos e
materiais lúdicos
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O EVENTO SERÁ REALIZADO DE HOJE ATÉ SÁBADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

Mercedes sedia o 2° Encontro Nacional de
Produtores de Fenação neste final de semana

Com o objetivo de reunir
produtores, lideranças, técnicos
e entidades ligadas ao setor de
fenação para tratar de temas
relevantes, o município de Mer-
cedes sediará, neste final de
semana, o 2° Encontro Nacional
de Produtores de Fenação e do
1° Encontro Municipal de Pro-
dutores de Fenação.

O evento será realizado na
propriedade do produtor Alber-
to Schumacher localizada na Li-
nha Sanga Alegre, entre os dis-
tritos de Três Irmãs e Arroio Gua-
çu, de hoje (05) até sábado (07).

Durante a programação irão
ocorrer debates, análises e pla-
nejamento de ações junto às
movimentações do mercado, uti-
lização de equipamentos, insu-
mos e componentes, buscando
iniciativas e fortalecimento da ca-
deia produtiva do feno.

O evento se constitui em

numa oportunidade de aproxi-
mação entre os fornecedores e
agricultores para tratar sobre a
realidade do mercado do feno
e aprofundar o debate sobre as
novas técnicas de cultivo objeti-
vando o aumento da produtivi-
dade e qualidade.

05/04 (quinta-feira)
19h - Abertura

06/04 (sexta-feira)
8h – Inscrições (valor de R$ 100,00)
9h - Apresentação da frente de honra
10h - Dinâmica de máquinas (segadeiras/condicionadoras)
12h - Almoço Costelão Recheado (por adesão)
13h30 - Palestra “Uso do dejeto suíno em áreas de produção de
feno e seus efeitos sobre a forragem e o solo.
15h - Dinâmica de máquinas (ancinhos enleiradores)
Na sequência: Dinâmica de máquinas com Enfardeiras e Plastifica-
dores (pré-secado)
19h - Rodadas de Negócios
20h - Jantar por adesão

07/04 (sábado)
9h - Dinâmica de máquinas (ancinhos espalhadores)
Na sequência: Dinâmica de máquinas (ancinhos enleiradores)
12h - Almoço por adesão
14h - Dinâmica de máquinas com enfardadeiras (feno seco)
Na sequência: Dinâmica de máquinas (carregadores ou pegadores de feno)
18h - Rodada de negócios
19h - Palestra “Importância do feno como volumoso na alimenta-
ção animal: Um mercado em crescimento”
20h30 - Jantar Boi no Rolete
Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente de Mercedes pelo (45) 3256-8014 ou
diretamente com o produtor Alberto Schumacher (45) 9 8813-4373.

 Secretário de Agricultura Sebastião Kock, com o Produtor
Alberto Schumacher e esposa
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A realização do 2° Encontro
Nacional de Produtores de Fe-
nação conta com o apoio da
Administração Municipal de
Mercedes por meio da Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e
Meio Ambiente, Unioeste, Itaipu
Binacional e Emater.
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ASSALTO:
O INSTINTO NATURAL

DO HOMEM É PELA
REAÇÃO OU FUGA, MAS
NEM SEMPRE ESTAS SÃO

AS MELHORES OPÇÕES

Na noite do último dia 21, um assalto
à mão armada a um posto de combustí-
vel às margens da BR 163, entre Marechal
Cândido Rondon e Guaíra provocou a
morte do Cabo Fábio Pacífico.  Na oca-
sião, o policial militar aposentado reagiu
diante de dois bandidos e acabou sendo
atingido por disparos de arma de fogo,
que lhe tiraram a vida.

O episódio engrossa mais uma vez a
questão sobre a segurança pública, espe-
cialmente sobre como agir diante de um
assalto e reacende algumas questões. Re-
agir é a melhor opção? Ter uma arma em
casa ajuda? O que fazer para evitar um
assalto? E os traumas após um assalto?

O assunto está na boca do povo. E de
especialistas também. Mas ninguém tem
uma resposta concreta. Normalmente
são apenas teorias e discussões que se
avolumam nas redes sociais. Enquanto
isso a sensação de insegurança só aumen-
ta e vem assustando a comunidade de
pequenas localidades, como tem acon-
tecido em Marechal Cândido Rondon.

reagir
ou não
reagir?

Especialistas explicam que
manter sangue frio numa
situação de ameaça é como
lutar contra o próprio corpo.
Nós somos animais e nossa
reação natural é outra. Quan-
do somos ameaçados, num
assalto ou sequestro, por
exemplo, nosso organismo
libera adrenalina. Esse
hormônio diminui a circula-
ção de sangue no cérebro, o
que atrapalha nossa capaci-
dade de raciocínio. Ao mesmo
tempo, aumenta a quantidade
de sangue nos músculos,
preparando o corpo para uma
reação instintiva, como
qualquer animal: reagir ou
fugir. E a personalidade de
cada um também determina a
forma de agir.
Para a psicologia, num assalto

 Traumas e superação

em que envolva um policial, o
sujeito é treinado emocional e
psicologicamente para usar
técnicas e recursos e se sair
bem da situação. Mesmo
assim, corre riscos de perder a
vida, como foi a situação
envolvendo o Cabo Pacífico.
Além disso, o próprio assaltan-
te sabe que corre riscos. Porém,
ele está ali a fim de desrespei-
tar a vida alheia. Então, a
vítima deve ter a consciência
de salvaguardar a sua vida.
O comandante da 2ª Cia da
Polícia Militar de Marechal
Cândido Rondon, Capitão
Souza,     afirma que     reagir
depende muito da situação. Se
a vítima perceber uma arma,
deve tentar entender o que está
acontecendo e manter a calma.
Além disso, observar caracterís-

ticas do criminoso, detalhes na
roupa, tatuagens, boné, capace-
te, cicatrizes e veículos que
estejam próximos ao local, para
que depois do perigo, possa
informar a polícia. “Orientamos
que não se reaja. Porém, se a
vítima tiver convicção plena de
que não há uma arma envolvida,
a reação pode ser cabível”,
salienta o Capitão.
Já, para a empresária rondonen-
se, Ivonete Stassun, que já foi
vítima de assalto, não há como
reagir, principalmente quando
os bandidos estão em maior
número do que as vítimas. De
acordo com ela, quem não viveu
o acontecimento acredita que
basta entregar o que os bandi-
dos pedem e tudo ficará bem.
Contudo, sabe-se que nem
todas as vítimas têm essa sorte.

Reagir é natural

Como evitar
Contudo, antes mesmo de comprar uma arma ou de transformar a
casa numa fortaleza monitorada, as pessoas precisam adotar
alguns comportamentos preventivos no dia a dia, dificultando a
ação dos marginais.
Observar o comportamento das pessoas num estabelecimento
comercial pode ser o primeiro passo para evitar um assalto. O
Capitão Souza observa que pessoas com intenções delituosas tem
um comportamento comum. Geralmente, elas adentram em
estabelecimentos com capacete, por exemplo.
É importante também que as pessoas de bem não andem por ruas
escuras. “Se notar alguma pessoa estranha próximo à sua casa, dê
uma volta na quadra. Este é o tempo suficiente para que se esta
pessoa apenas estiver passando no local já tenha passado, caso
contrário, chame a polícia”, aconselha o Capitão. “E, se alguém estiver
vindo em sua direção na rua e você desviar e a pessoa continuar
insistindo em vir à sua direção, algo está errado”, acrescenta.  Os
detalhes do dia a dia precisam ser observados. Normalmente quem já
sofreu um momento tenso, torna-se mais atento a estas situações.

Psicóloga
Dionéia

Hofmeister:
“Algumas

vítimas
superam e

retomam
suas vidas

rapidamente,
outros

demoram
muito tempo

para se
reorganizar”

ARQUIVO PESSOAL

Capitão Souza: “Orientamos que não se reaja”
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Imagens de câmera de
monitoramento registraram a

reação do Cabo Pacífico no
assalto a um posto de

combustíveis. Apesar do
treinamento militar, ele
acabou sendo atingido

fatalmente pelos marginais.

Empresário Ronie Martin: “A instalação de
alarmes, cercas elétricas, câmeras auxilia

para evitar aborrecimentos”

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

A questão da reação a assaltos anda
paralelamente a outro tema também mui-
to polêmico, que é o armamento civil. Mui-
tas pessoas entendem que se o porte de
armas fosse liberado iria diminuir a violên-
cia por causar temor nos criminosos, fa-
zendo com que pensassem duas vezes an-
tes de tentar assaltar uma propriedade e,
a consequência disso será uma sociedade
mais segura e com menos crimes.

A lei não veda de maneira total que as
pessoas adquiram armas. Entretanto, confor-
me explica o Capitão Souza, “o brasileiro tem
medo delas, por isso, não as adquire como

recurso colocado a seu favor de autodefesa.
É fundamental que aprendam sobre elas e
conheçam suas complicações. Afinal, a arma
é um viés e não precisa ser relegada a últi-
mo plano”, observa o policial.

Já para quem não acredita que se ar-
mar seja a solução mais eficaz, a moder-
nidade oferece muitas opções tecnológi-
cas para proteger a propriedade de ci-
dadão, dificultando as invasões, furtos e
assaltos. A instalação de alarmes, cercas
elétricas, câmeras monitoradas por uma
central em prontidão 24 horas auxilia para
evitar aborrecimentos e grandes prejuízos

como no caso de um assalto.
O empresário rondonense Ronie Mar-

tin, proprietário de uma empresa de se-
gurança, destaca que tanto estabelecimen-
tos comerciais como residências podem
contratar sistemas de segurança acompa-
nhados por meio de computadores e ce-
lulares em tempo real. São ferramentas
importantes para reduzir a vulnerabilida-
de das residências e empresas de sofrer
ações criminosas.

Os criminosos ao identificarem esses
equipamentos nas residências, muitas vezes
são inibidos de praticarem os delitos.

Como se defender

Não é apenas a violência fí-
sica que pode implicar na vida
de uma pessoa após um assal-
to. Muita gente que foi vítima
de assalto leva anos para se re-
cuperar do trauma daqueles
momentos de terror.

A psicóloga Dionéia Hof-
meister explica que o assalto
leva o sujeito a perder a ilusão
de segurança. Alguns superam
e retomam suas vidas rapida-
mente, outros demoram muito
tempo para se reorganizar.
Exemplo disso é a empresária

Ivonete Stassun, que vem fazen-
do acompanhamento psicológi-
co para recuperar-se. Para ela,
“ser assaltado é como perder
um pedaço de si, não pelo bem
material, mas pelas questões psi-
cológicas pós-trauma”.

Um assalto pode afetar ques-
tões emocionais provocando, in-
clusive distúrbios físicos. A vítima
pode ficar em estado de alerta
em relação a barulhos diferentes
e coisas que, na vida em geral
fazemos de forma natural. Além
disso, é bem provável que ela

modifique suas rotas.
A psicóloga explica que a ví-

tima demonstra que está supe-
rando a situação traumática
quando passa a retomar suas
atividades e o reencontro com
pessoas com as quais convivia.
Quando a pessoa não consegue
reagir, ficando em estado de con-
fusão e até alucinatório, fantasian-
do situações dramáticas, ele deve
procurar tratamento. Contudo, na
maioria das vezes, é a própria fa-
mília que deve observar e buscar
auxílio de especialistas.
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Pato Bragado poderá contar com
vias de mão única

ALTERAÇÕES PREVISTAS ABRANGEM RUAS QUE DÃO ACESSO À ESCOLA MUNICIPAL, CMEI E PROJETO PIÁ
 A cidade de Pato Bragado

poderá contar com três vias de
mão única. A decisão caberá à
comunidade que está sendo con-
vocada a opinar sobre a mudan-
ça em audiência pública marcada
para a próxima quinta-feira (12),
às 19 horas, no Centro Cultural.

O projeto de implantação de
via única compreende a Rua Gua-
íra e Maringá (entre a Avenida
Continental e Rua Florianópolis),
bem como a Rua Guarapuava (en-
tre as Ruas Florianópolis e Padre
Alois Mark).

De acordo com o secretário
de Obras, Viação e Urbanismo,
Lércio Kirsten, as alterações pre-
vistas abrangem vias de acesso
à Escola Municipal Marechal De-
odoro, Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (CMEI) Gotinha de
Mel e Projeto Piá Luz do Futuro.

“Como nesses locais é grande a
circulação de crianças, pais e pro-
fessores, como também de veí-
culos, a intenção é garantir mais
segurança nos cruzamentos e na
travessia de pedestres, melhores
condições de trânsito e até o au-

Contribuintes rondonenses
que não receberam o carnê do
IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) em suas residênci-
as poderão fazer a retirada nos
Correios, até o dia 10 de abril. A
mesma data é também o prazo
final para quem preferir pagar
o imposto à vista e receber 10%

mento das facilidades de estaci-
onamento”, anuncia o secretário.

Kirsten explica que se as mu-
danças forem aprovadas serão
amplamente divulgadas e tam-
bém realizadas alterações na si-
nalização vertical e horizontal.

de desconto. Se o carnê não esti-
ver nos Correios, o contribuinte
deverá comparecer ao setor de
tributação da prefeitura.

De acordo com a Secretaria
de Fazenda, entre os motivos do
não recebimento do carnê, está
a falta de numeração de casas,
como também o cadastro desa-

tualizado, o não atendimento dos
Correios em alguns locais, etc.

Segundo o secretário da pas-
ta, Carmelo Daronch, neste ano,
quem preferir, poderá parcelar o
IPTU e a coleta de lixo, em até
sete vezes. Já o parcelamento do
alvará será de no máximo, três
vezes. Na opção à vista, o paga-

mento poderá ser feito até o
dia 10 de abril, mesma data da
primeira parcela para quem
optar pelo parcelamento.

O contribuinte poderá
optar também, pela emissão
das guias através do site do
município,  no endereço
www.mcr.pr.gov.br.

Lércio Kirsten: “Se
as mudanças forem

aprovadas serão
amplamente
divulgadas e

também realizadas
alterações na

sinalização”

 Contribuintes que não receberam o carnê do
IPTU em casa poderão retirar nos Correios

 MARILI KOEHLER
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FESTIVAL FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DOS 26 ANOS DO MUNICÍPIO

63 apresentações abrem o
22º Fespontes nesta sexta

Negros no ParanáNegros no ParanáNegros no ParanáNegros no ParanáNegros no Paraná
A Casa da Cultura de Mercedes recebeu a partir desta
segunda-feira (02), a exposição “Negros no Paraná”. A mostra
retrata o cotidiano de comunidades remanescentes de
quilombos no Paraná, um trabalho da fotógrafa Fernanda
Castro, que atuou como repórter fotográfica em jornais e foi
premiada em diversos salões. A exposição pode ser visitada
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 até o dia 15 de abril. A
partir do dia 16 de abril a exposição estará no hall de entrada
do Paço Municipal, onde ficará até dia 30 de abril.

Congresso BrasileiroCongresso BrasileiroCongresso BrasileiroCongresso BrasileiroCongresso Brasileiro
As psicopedagogas da Secretaria Municipal de Educação de
Marechal Rondon, Eliane Grisa e Ivanete Barbosa,
participaram na semana passada do 1º Congresso Brasileiro
de Educação para Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD).
O objetivo do evento realizado em Londrina foi o de
fomentar reflexões teóricas e políticas a respeito da educação
para as pessoas com AH/SD.

15 anos15 anos15 anos15 anos15 anos
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Passinhos
do Saber de Mercedes completou 15 anos de existência no
último domingo (1º). Quando inaugurado, em 2003, o
CMEI, contava com 18 alunos e sete funcionários.
Atualmente a instituição atende 115 crianças de 0 a 3 anos
e conta com 43 funcionários entre professoras, serviços
gerais e equipe pedagógica.

Seis computadoresSeis computadoresSeis computadoresSeis computadoresSeis computadores
O Colégio Estadual Eronildes Francener do Distrito de Três
Irmãs, Mercedes, foi contemplado com a entrega de seis
computadores. O repasse aconteceu na semana passada.
Os equipamentos foram viabilizados por meio do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

Coleta seletivaColeta seletivaColeta seletivaColeta seletivaColeta seletiva
A prefeitura de Marechal Rondon distribuiu na semana
passada mil sacos de ráfia para a coleta seletiva de resíduos
sólidos. A distribuição aconteceu no bairro Boa Vista, mas a
ação será estendida para os demais bairros em breve. O
objetivo é conscientizar os moradores quanto à separação
dos materiais recicláveis para a coleta seletiva. A distribuição
das sacolas está aliada ao trabalho de educação ambiental,
com a orientação aos moradores de como proceder para a
separação correta dos resíduos sólidos.

Ação de PáscoaAção de PáscoaAção de PáscoaAção de PáscoaAção de Páscoa
Para marcar a passagem da Páscoa, o Rotary Club de
Marechal Cândido Rondon Guarani presenteou 170
crianças da Creche Municipal de Educação Infantil
Primavera, na última semana. O clube realiza a ação de
Páscoa desde 2015 e em cada ano seleciona uma escola
para entregar os kits de doces.

 Integrado a festividade dos
26 anos de emancipação políti-
co-administrativa de Quatro Pon-
tes, o 22º Fespontes será realiza-
do neste fim de semana, sexta
(06), a partir das 20h30, e sába-
do (07), com início às 21 horas,
no Centro Cultural. A primeira
noite (sexta-feira) englobará 63
apresentações, divididas em cin-
co categorias: municipal livre, in-
fantojuvenil regional livre, popu-
lar regional, sertanejo regional e
gospel regional. Para a final, con-
tudo, serão classificados somen-
te cinco candidatos de cada uma.

O festival de interpretação,
que distribuirá mais de R$ 20 mil
em prêmios e troféus, é organi-
zado pela prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes, que conta com o
apoio da Associação Comercial
e Empresarial (Aciquap), Itaipu
Binacional, Rádio Tropical FM e
16 associações de moradores, as
quais participarão com o traba-
lho de caixa e copa, sob a coor-

A comissão julgadora, em qualquer etapa do festival,
será formada por critério e escolha da Comissão Central
Organizadora (CCO), constituída por profissionais da
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, sendo
formada por cinco membros. As notas de avaliação
deverão ser de cinco a dez, observando os quesitos
afinação, ritmo, dicção e postura de palco/apresentação.
Caso o candidato erre a letra da música, ficará a cargo da
comissão julgadora conceder ou não nova oportunidade
ao concorrente.
Se houver empate, caberá à CCO considerar a maior nota
no quesito afinação para o desempate. Caso ocorra a
coincidência neste critério serão observados o ritmo,
dicção e postura de palco/apresentação.

ritérios de julgamentoC

denação da Aciquap.
O evento busca promover o

intercâmbio cultural, intensificar o
movimento musical no município,
descobrir e valorizar novos talen-
tos, difundindo a música como
um dos meios essenciais da ex-
pressão cultural, mostrar os va-
lores e incentivo à arte e à cultu-
ra, valorizar os talentos que resi-
dem em Quatro Pontes e na re-

gião, além de selecionar repre-
sentantes quatropontenses para
o 14º Festival Regional de Músi-
ca do Oeste do Paraná (Fermop).

A secretária de Educação, Cul-
tura e Esportes, Araceli Tauchert,
afirma que o Fespontes é aguar-
dado com grande ansiedade,
pois faz parte da programação
do 26º aniversário de Quatro
Pontes.

KARIN FOTOGRAFIAS DIGITAL

  Secretária de
Educação,

Cultura e
Esportes,

Araceli
Tauchert.
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QUINTA-FEIRA (05)
Clarice Gauer, Edson
Rodrigues da Rosa, Zelina
Berlatto Bonadiman, Angela
Cristiane Hanusch

SEXTA-FEIRA (06)
Andreia Eggers, Fernando
Adam, Luiz Weirich, Sandra
Josiane Gunther Ostjen,
Francielle Tierling Wild,
Vinícius Martins, Rafaela
Tidre Ferreira, Flávio Prigol

SÁBADO (07)
Sirlene Dal Pissol Traczynski,
Elisete Rader, Lídia Schug,
Diego Sartori, Anor
Schwingel, Eduardo Batschke
Palavissini, Cirlei Neubeker
Nascimento Silva

DOMINGO (08)
Maria Guilhermina, Celia
Madalena de Almeida,
Yasmim Ledur, Alan Diego
Berghofer, Jéssica Haas
Miranda

SEGUNDA-FEIRA (09)
Egomar Schmidt, Vandir
Jonas Bresolin, Marcia
Rossetto, Denise Baier,
Jeferson Pontarolo, Silvio
Alves, Leticia Back

TERÇA-FEIRA (10)
Valdir Weirich, Carlos
Alexandre Hensel

QUARTA-FEIRA (11)
Rafael Graebin, Davi Wolfart,
Douglas Cristiano Steffler

Aniversariantes
  da Semana
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 Sucesso
Foi um sucesso a Cantata de Páscoa, organizada pelo Departamento de Cultura de Quatro
Pontes. O evento lotou a Casa da Cultura na quarta-feira da semana passada, quando mais

de 90 coralistas, coordenados pelos professores Liliane e Evandro Andrejeski, apresentaram
cenas e cânticos, emocionando a todos. Entre as interpretações, o rito do lava-pés e o
sacrifício de Jesus Cristo, trechos bíblicos que buscaram proporcionar reflexão e paz.

Fernanda homenageia o namorado Douglas Cristiano
Steffler que completa mais um ano de vida na próxima

quarta-feira (11).

André Mittanck com a esposa Graciele e a filha Emanuelle. Ele é gerente da Primato de Nova Santa Rosa.

Os pais Aline e
Julian Previatti
com a filhinha

Antônia. São de
Nova Santa Rosa.

Da sociedade de Pato Bragado Isabel, Tânia, Alexandre e Esther.

Fespontes
Um grande público é aguardado para
este final de semana prestigiar a 22ª

edição do Fespontes. As
apresentações acontecerão amanhã
(06), às 20h30, e sábado (07), às 21
horas, no Clube Cultural, integrando

os festejos dos 26 anos de
emancipação político-administrativa

do município quatropontense. A
participação do público em geral no

evento, são gratuitas.

Flávio Prigol,
professor e
vereador de Pato
Bragado que
eniversaria nesta
sexta-feira.
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Foque em suas relações! Vale pro amor, con-
versas complicadas e trabalho. Aliás, esta
semana é decisiva para o trabalho, haverá
algum acontecimento importante. Os desa-
fios ficam mais claros e você terá mais cora-
gem e energia para lidar. Encare e resolva!

Semana complicada nos assuntos pessoais
e profissionais. Terá que lidar objetivamente
com cada situação desafiadora. Sente, con-
verse e redefina prioridades e objetivos. Não
perca tempo remoendo ou cobrando os ou-
tros. Busque seus melhores aliados.

Pode ficar mais difícil se fazer entender ou
entender o outro. Assuntos da casa e da
família podem demandar mais energia e
atenção. Desencane um pouco das opini-
ões alheias. Foque no que você gosta e no
que você deseja.

Cuidado com a sinceridade. Está fácil fa-
lar alguma coisa que não deve e gerar
confusão. Cuidado também para não
contar todas suas ideias nem divulgar o
que não está tão certo assim. Você pode
viver dias felizes em família.

Você pode perceber que talvez não possa
contar tanto assim com as pessoas. Não
tome decisões muito radicais agora. Foco
nos seus projetos e necessidades. Perceba
as atitudes e reações dos outros. Bom
momento para o planejamento financeiro.

Cuidado para não ficar se lamentando nem
perder tempo demais dando murro em pon-
ta de faca. Foco no que precisa resolver e
valorize toda ajuda que receber. Preste aten-
ção em alguém ou alguma coisa especial
que a vida está te trazendo de presente.

As coisas podem parecer um pouco mais
difíceis e demoradas esses dias. Tenha
metas firmes e não perca o foco. Semana
importante para retomar contatos e pro-
jetos. Se for assinar algum contrato, leia
direitinho. Repense suas amizades.

Semana de novidades. Bom momento para
sentar e planejar melhor as coisas. Começa
agora um período mais feliz, de sensações
novas e positivas. Fique atento se está es-
perando um novo amor, ou que quer iniciar
uma nova etapa na sua relação.

Repense seus valores. É importante mudar
alguma coisa em sua vida. Momento deli-
cado e decisivo, cheio de emoções. Pode
surgir um convite para uma viagem ou even-
to cultural. Vale a pena aceitar. Leve-se mais
a sério. Não cobre demais os outros.

Momento mais feliz nos relacionamen-
tos. Foque mais em você e nas suas ne-
cessidades. Evite falar suas ideias, evite
cobrar decisões. Escute mais, fale me-
nos. Boa semana para colocar seus pro-
jetos no papel.

Assuma toda responsabilidade que lhe foi
dada e faça um bom trabalho. Se os as-
suntos domésticos tentarem tirar sua aten-
ção, foco e resolva o que conseguir. O tra-
balho te chama e você precisa aproveitar
essa fase para mostrar o seu melhor.

Importante tomar a decisão sobre quais
projetos são prioridade. Foque no que é mais
importante e escolha quem você quer do seu
lado. Momento especial para planos e mu-
danças. Uma viagem pode surgir para ani-
mar sua vida. Cuidado com os gastos.

HORÓSCOPO

culinária

MODO DE PREPARO
 Pré-aqueça o forno a 200 °Ñ.
 Se preferir cozinhar sem o caldo de frango, unte a assadeira com
      óleo. Se for usar o caldo, coloque o arroz no fundo da assadeira.
 Por cima do arroz, coloque as coxas e tempere-as com sal e pimenta.
 Corte a  cenoura em rodelas e coloque-a sobre o arroz.
 Espalhe pela assadeira pedaços de manteiga, despeje o caldo
       quente, cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno.
 Asse por 50 minutos, retire a assadeira e adicione a ervilha.
 Deixe descansar por 3 a 4 minutos e sirva.

Coxas de frango assadas com arroz

  Coxas de frango sem pele
  1/2 xícara de arroz
  2 xícaras de caldo de frango
    quente (opcional)
  2 colheres de manteiga
  Cenoura
  Ervilha
  Sal e pimenta a gosto IN

GR
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 O médico alerta o paciente:
- Puxa, não consigo encontrar a

razão das suas dores. Só pode ser
por causa da bebida.

      -  Não se preocupe não,
doutor. Eu retorno amanhã, quando

o senhor estiver mais sóbrio!

Um jornalista foi fazer uma
matéria no hospício. Ao encontrar

um grupinho de 5 malucos, ele
pergunta:

- Quem são vocês?
O primeiro diz:
- Sou o Bush.
O segundo:

- Sou o Eistein.
O terceiro:

- Sou o Pelé.
- E o quarto:

- Sou o São Pedro.
O repórter não aguentou:

- Mas quem disse que você é o São
Pedro?

- Foi Deus, diz o maluco.
- Eu não disse nada. - gritou o

quinto.

DIVULGAÇÃO
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Refrigerante
Mistura corantes, conservantes, açúcar, aroma sintético de fruta
e gás carbônico. O consumo da bebida tem crescido nos países
desenvolvidos entre jovens e adultos e pode estar relacionado
com a epidemia de obesidade. O refrigerante possui uma
quantidade excessiva de açúcar, que além do sobrepeso, pode
causar cáries, piorar quadros de gastrite, diabetes e níveis
elevados de triglicérides.

Chorar faz bem
Nossa espécie é a única do reino animal capaz de chorar. Isso
faz parte da nossa defesa e comunicação. Aproximadamente
75% dos homens e 85% das mulheres sentem-se melhor depois
de chorar. Ao chorar, o estresse e a adrenalina diminuem. Além
disso, o choro libera substâncias como a leucina-encefalina,
noradrenalina e serotonina, proporcionando sensação anestésica
e de calma, aliviando a angústia e liberando a tensão. Reprimir-
se pode provocar, em longo prazo, depressão e doenças
psicossomáticas. 

O sono e o coração
Durante o sono a pressão arterial e os batimentos cardíacos se
elevam enquanto as informações do dia são processadas.
Depois há uma queda na atividade metabólica e redução da
pressão arterial e da frequência cardíaca. Quando a pessoa
acorda, seus músculos estão relaxados e o coração desacelera.
Com esse ciclo efetuado, o físico e o psicológico descansam.

Evitar a cãibra
A cãibra se caracteriza por espasmos intensos ou contração
muscular involuntária. Para evita-la, procure consumir alimentos
ricos em potássio, como a banana; mantenha uma dieta
balanceada em sais e minerais; beba água antes, durante e
após exercícios físicos; alongue-se antes e depois de se
exercitar; nunca se exercite em jejum; não exagere, respeite os
limites do seu corpo; descanse após os exercícios.
 
A alimentação e os cabelos
Para ter um cabelo bonito, não basta bons shampoos e
condicionadores. A saúde do cabelo depende da alimentação.
Recomenda-se, consumir carnes magras, leite, grãos, cereais,
ovos e feijão. O zinco também é um nutriente importante, sua
ausência afina, quebra e tira o brilho do cabelo. Sementes,
amendoim, castanhas, fígado e a gema de ovo também
auxiliam no crescimento dos fios.

Boa postura ao sentar
Ombros caídos, pescoço tensionado e coluna arqueada além de
não favorecer o visual, fazem mal à saúde. A forma de se
sentar e se levantar podem ocasionar fadiga, maior cansaço ao
final do dia, desânimo e, até alteração no rendimento. Adotar
uma boa postura exige cuidados importantes adquiridos desde a
infância. Dois métodos que favorecem o realinhamento postural
são o pilates e a reeducação postural global (RPG).

A DATA FOI CRIADA PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE (OMS), EM 1948

Saúde significa não estar doente, certo?
Errado! Se você é uma daquelas
pessoas que se denominam saudáveis
por não estar doente, provavelmente
errou a resposta.  Ter saúde vai além
da ausência da doença. Estar saudável:
requer a análise de um conjunto de
variáveis, tais como a qualidade de
vida e aspectos que remetem ao bem-
estar físico e mental. 
É, inclusive, para conscientizar a
população a respeito da importância
de manter o corpo e a

mente saudáveis que
surgiu a data em
comemoração ao Dia
Mundial da Saúde.
Neste dia, o governo
busca falar de
problemas de
saúde que
atingem a
população
mundial, alertar a
todos sobre riscos

e ensinar maneiras
de prevenção.

7 de abril é
comemorado o
Dia Mundial

da Saúde

Confira algumas dicas saudáveis

 Tenha um hobby.
Caminhe, brinque

com crianças e
animais, observe a

natureza, ouça
músicas, leia livros.

Isso diminui o
estresse e previne
problemas cardía-

cos;

 Durma o
suficiente e

lembre-se de
beber água;

 Projete algo bom, isso
diminui a velocidade dos
batimentos cardíacos e a
pressão sanguínea;

 Utilize uma quantidade de
protetor solar equivalente ao
seu tipo de pele;

 Reserve um tempo só para
você, mesmo que seja para
fazer nada;

 Dispense tempo às amizades. Pessoas
solitárias são mais propensas a desenvolver
problemas de saúde;

 Não beba em excesso. Mais de um
drinque diário significa riscos podendo
aumentar as chances de desenvolver câncer;

 Visite o dentista
     regularmente.

 Faça consultas, pelo menos
anuais, realize exames labora-
toriais. Passou dos 20 anos?
Teste sua condição cardíaca.

 Mulher, consulte um
ginecologista, faça exames
preventivos.

 Coma devagar, varie os
alimentos e evite o sal;

 Adicione a sua rotina, a
prática de exercícios físicos;

 Adote bons hábitos de higiene;
A pele é uma barreira natural
contra a entrada de micro-
organismos e precisa ser limpa e
reenergizada com banho.
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Rondonenses conquistam o segundo
lugar nacional no voleibol  Entregue premiação dos

Jogos de Integração da
3° Idade de Mercedes

ANA LUIZA BENTO E
ANA LUISA SAUER
INTEGRAM A SELEÇÃO
PARANAENSE SUB-16

 As Aninhas do Voleibol
de Marechal Rondon

 As rondonenses Ana Lui-
za Bento e Ana Luisa Sauer
voltam para Marechal Cândi-
do Rondon com mais um
grande feito. As duas integra-
ram a seleção paranaense
sub-16, que conquistou na úl-
tima semana, o segundo lu-
gar no Campeonato Brasilei-
ro de Seleções. O certame é
considerado o mais importan-
te do país na categoria.

O nacional foi realizado
em Curitiba, entre os dias 25
e 29 de março. A seleção pa-
ranaense disputou nove jo-
gos, saindo com a vitória em
seis. Na final, as anfitriãs per-
deram para a seleção de Mi-

nas Gerais, por 3 sets a 0, que
foi campeã invicta.

As Aninhas integram o pro-
jeto do Colégio Evangélico
Martin Luther/Sicoob/Mare-
chal Cândido Rondon. O cam-
peonato em que participaram
foi realizado pela Federação
Paranaense de Voleibol, numa
parceria com a Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV).

Além das atletas rondonen-
ses, o município foi represen-
tado também pelo técnico
Claudemiro Santos (Miro), que
ficou responsável pela avalia-
ção das atletas de todas as
seleções. Miro é auxiliar de
Hairton Cabral, na seleção bra-
sileira sub-18 e estava no even-
to, em busca de novos talen-
tos para compor a seleção.

DIVULGAÇÃO

Dominó
1° Lugar: Ornélio Mensch e Irineu Buss
2° Lugar: Albino e Antônio
3° Lugar: Lindaura e Ersilho Pacheco

Bolão
1° Lugar: Miguel e Liane
2° Lugar: Arlindo e Marlene Barbosa
3° Lugar: Hilário e Ilória
Mão de ouro masculino: Wigan Holler
Mão de ouro feminino: Liane Verlang

Bolãozinho de Mesa
1° Lugar: Ilvo Assmann
2° Lugar: Zilda Vermolhen
3° Lugar: Eugenia Ballmann
Ursinho (Brinde): Nelsi Assmann

Canastra
1° Lugar: Severino e Irineu
2° Lugar: Nilsa e Silda
3° Lugar: Arlindo e Marlene Barbosa

Na semana passada aconteceu a entrega da pre-
miação para os melhores classificados dos Jogos
de Integração da 3° Idade Edição 2018. O evento
aconteceu nos meses de fevereiro e março e envol-
veu cerca de 155 atletas.

Dentre as modalidades disputadas, o Clube dos
Idosos sediou as atividades de Bolãozinho Mesa, Ca-
nastra e Dominó enquanto as competições de Bolão
ocorreram na Comunidade da Linha Sanga XV.

A modalidade de dominó contou com 12 duplas
inscritas, 16 duplas na canastra, 83 atletas inscritos
no bolãozinho de mesa e 10 duplas no bolão.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
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 Visando proporcionar lazer,
entretenimento e bem-estar para
seu quadro social, a Cooperativa
Agroindustrial Copagril realiza a
cada dois anos a Copa Copagril,
um dia especial com disputas de
modalidades esportivas e recre-
ativas, que visam aproximar os
associados e familiares da coo-
perativa, gerando interação, for-
talecendo os princípios da coo-
peração e o espírito esportivo,
além de estimular a prática de
exercícios físicos.

O ano de 2018 será marca-
do pela realização da 12ª edi-
ção da Copa Copagril, a qual
acontecerá neste sábado (07),

Copa Copagril 2018 deve reunir
3 mil pessoas neste sábado

EVENTO ACONTECERÁ
NA SEDE DA AACC A
PARTIR DAS 8 HORAS

Conforme explica o coordenador
da Copa Copagril 2018 será
uma das maiores edições do
evento. “A nossa expectativa é
reunir cerca de 3.000 pessoas
entre associados e familiares,
dos quais 1.500 serão atletas
que participarão dos jogos”,
destaca Jaime Vilani.
Segundo o coordenador, para
receber tantas pessoas, há uma
série de preparativos em
andamento, por parte da
cooperativa. “Além de mobili-
zar várias pessoas para a
organização do evento,
também estamos reestruturan-
do os bosques da AACC onde
vai ser servido o almoço,
fazendo melhorias nas mesas,
realizando pinturas na associa-
ção, ampliando o estaciona-
mento, deixando os campos
organizados com pinturas e
novas telas para fazermos um
belo evento”, expõe Vilani.

reparativosP

na Associação Atlética Cultural
Copagril  (AACC) de Marechal
Cândido Rondon.

Segundo destaca Jaime Ben-
jamin Vilani, coordenador da
Copa Copagril 2018, por meio do
evento os associados têm a opor-
tunidade de trocar experiências
e se desenvolver cada vez. “O
grande propósito da Copa Co-
pagril é integrar o cooperado
através do esporte, fazendo com
que ele se sinta bem dentro da

Desde a primeira edição da Copa Copagril, cada vez mais modalida-
des são inseridas. No ano de 2018 serão 18: Sinuca masculino; Bocha
48 masculino; Truco livre; Bocha masculino; Bolão masculino; Bolão
feminino; Bolãozinho feminino; Canastra masculino; Canastra feminino;
Futebol suíço novos; Futebol suíço senior; Tênis de mesa masculino;
Tênis de mesa feminino; Tiro ao alvo livre; Vôlei Quadra misto; Vôlei
Gigante misto; Corrida de Carrinho de Mão casal; Corrida do Tapete
feminino; Corrida da Laranja feminino; Corrida da Cooperação mista;
Corrida da Esteira humana feminina; Jogo das Argolas feminino e
masculino. Segundo menciona Jaime Vilani, os pais que participarão
do evento podem levar seus filhos, pois também haverá atividades
para as crianças presentes. “Nós vamos ter uma parte recreativa
para crianças com parque de diversão, cama elástica e outras
brincadeiras monitoradas por professores preparados para auxiliar
nos cuidados com as crianças, por isso, os pais que vierem partici-
par da Copa podem trazer os filhos com tranquilidade que não vai
ter problema nenhum”, convida.

odalidadesM
Jaime Vilani é o
coordenador da

competição

sua cooperativa. O associado que
vem e traz a família dele tem a
oportunidade de participar de
atividades esportivas, participar
de um almoço de confraterniza-
ção e trocar ideias com pessoas
de outras regiões e tudo isso faz
com que ele cresça. Esse é o pro-
pósito da cooperativa: ajudar o
outro através da troca de experi-
ências, fortalecendo ainda mais
os princípios da cooperação”,
comenta Jaime Vilani.

rogramaçãoP
A programação da Copa Copagril 2018 começará às 08 horas com
café da manhã para os associados. Às 08h30 será realizada a
solenidade oficial de abertura. Às 09 horas terão início as disputas
das modalidades. A partir das 11h15 será servido almoço por
adesão. Já na parte da tarde serão retomadas as atividades
recreativas e as disputas das modalidades até serem conhecidos
os campeões em cada categoria.

 Últimos preparativos para mais uma edição da
Copa Copagril

A Copa Copagril contará
com um almoço por adesão
tendo como prato principal
o típico Boi no rolete. Os
associados da cooperativa e
seus familiares podem
adquirir as fichas para o
almoço nas Lojas Agropecu-
árias Copagril ou durante o
evento ao valor simbólico de
R$ 10,00 cada, mesmo que
não participarem das
disputas das modalidades
esportivas e recreativas.
Para o almoço os associados
deverão levar pratos
e talheres.

lmoçoA

As modalidades esportivas terão premiação para os vencedores, a qual
será entregue sempre ao fim das disputas de cada modalidade. “O cam-
peão de cada modalidade será premiado com uma camiseta oficial da
equipe de futsal profissional Copagril/Sempre Vida/Sicredi/Marechal

Cândido Rondon, enquanto o vice-campeão receberá uma camiseta polo
com a logomarca da Copa Copagril”, finalizou Jaime Benjamin Vilani.

Premiação
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 Em recente viagem à Curi-
tiba, o prefeito de Quatro Pon-
tes, João Laufer, obteve novas
conquistas para o município.
Preocupado em atender a sede
e o interior, o chefe do Poder
Executivo fez tratativas junto aos
representantes da esfera esta-
dual e federal. A principal novi-
dade é a liberação de recurso,
por meio do deputado federal
Sérgio Souza, para aquisição de
uma retroescavadeira no valor
de R$ 220 mil. Além deste ma-
quinário, uma pantaneira será
entregue ao Poder Público até
o final deste mês.

De outra parte, o mandatá-
rio conseguiu liberação de ver-
ba para recape asfáltico em um
trecho de 2,5 mil metros qua-
drados na Linha Flor da Serra.
O montante soma R$ 150 mil,
sendo que a obra já foi licitada
e o governo municipal está ape-
nas no aguardo do planeja-
mento da empresa Rodopavi

Foram assinados na semana passada os termos de convênios entre o governo do estado e a prefeitura
de Marechal Rondon, para o repasse de R$ 120.000,00 (mais contrapartida do município de R$
6.324,00), visando a reforma da associação de moradores da Vila Gaúcha, que também atende ao
Clube de Idosos Estrela do Oeste, clube de mães e comunidade, além de R$ 150.000,00 (mais contra-
partida do município de R$ 7.905,00), para o Clube de Idosos Amizade, do bairro Botafogo.

Construtora de Obras Eireli
para iniciar a execução.

O prefeito também buscou
uma solução para o travamen-
to do financiamento que visa a
compra de um caminhão para
trabalhos de iluminação públi-
ca. Além disso, Laufer, juntamen-
te com o prefeito de São José
das Palmeiras, Gilberto Fernan-
des Salvador, se posicionou ao
assessor especial, David Anto-
nio Baggio Batista, para o não
fechamento do Banco de San-
gue, em Toledo, que é mantido
pelo governo do Estado, por
intermédio do Consórcio Inter-
municipal de Saúde Costa Oes-
te do Paraná (Ciscopar).

“Fui verificar o travamento
de alguns recursos e consegui
a liberação de outros. Tam-
bém busquei patrocínios para
os eventos do município jun-
to à Itaipu Binacional. Esse
ano ainda será concretizado
muitos projetos, pois alguns já

Prefeito de Quatro Pontes
viabiliza retroescavadeira
e pantaneira em Curitiba

TAMBÉM HOUVE A CONQUISTA DE VERBA PARA O RECAPE ASFÁLTICO EM
UM TRECHO NA LINHA FLOR DA SERRA

foram empenhados, como a
máquina de silagem. Bons re-
cursos vão atender as neces-
sidades da nossa população”,
explica o prefeito.

onvênios beneficiam clubesC
 Prefeito João Laufer, com o prefeito de São José das
Palmeiras, Gilberto Fernandes Salvador, em Curitiba.

DIVULGAÇÃO

Programa Herdeiros do Campo começa nesta sexta em Mercedes
 Começa nesta sexta-feira (06),

em Mercedes, o Programa Her-
deiros do Campo. Trata-se de um
curso oferecido pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural
(Senar) que objetiva despertar a
família produtora rural para a
importância do planejamento su-
cessório nas dimensões da pro-
priedade, família e empresa.

O curso é direcionado às fa-
mílias rurais, sendo que suas eta-
pas do programa foram pensa-
das para envolver gerações em
uma missão, a continuidade da
empresa rural. O Herdeiros do
Campo irá abordar os temas de
sucessão e governança na empre-
sa rural, visão estratégica da em-
presa rural, a empresa rural e
seus cenários, mediação de con-
flitos e a construção da confian-
ça, o aprendizado e a prática e
por último, o plano de ação.

Promovido pela administra-

ção municipal, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Emprego, em
conjunto com o e o Sindicato Ru-
ral Patronal de Marechal Cândi-
do Rondon, o programa terá a

aplicação de cinco módulos, com
8 horas de duração cada.

Na semana passada já acon-
teceu um encontro de sensibili-
zação, na Câmara de Vereado-
res com a presença de produto-

res, do Secretário de Desenvol-
vimento Econômico Sérgio Pau-
lino Groff, do Supervisor do Se-
nar Regional de Matelândia
Francisco Pelição e da Instrutora
Michele Piffer.

 Encontro de
sensibilização sobre o

programa foi realizado na
semana passada, com a
presença de produtores.

DIVULGAÇÃO
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SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Gilberto Daniel Oswald torna público que irá requer ao IAP, a Reno-
vação da Licença de Operação para Avicultura de Corte implantada
no Lote Rural N°76-C, Linha Schmidt , Distrito de Curvado. Municí-
pio de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Aloisio Folmann torna público que irá requer ao IAP, Renovação da
Licença de Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação,
implantada no Lote rural N°20,do 22°Perímetro da Fazenda Britânia,S/
N°, Linha São Francisco. Pato Bragado, Estado do Paraná.
 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO

AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA., CNPJ  77.837.979/0001-81, tor-
na público que irá requerer ao IAP,  Licença de Operação de Regu-
larização para unidade de Comércio Varejista de Adubos, Fertilizan-
tes e Corretivos do Solo (corretivos ensacados e a granel), instalada 
na Av. Irio Jacob Welp, 600, Centro, no Município de Marechal
Cândido Rondon - Estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, Renovação de
Licença de Operação para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA.
ATIVIDADE: Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agríco-
las, Moinho de Trigo, Sementes
ENDEREÇO: Av. Irio Jacob Welp, 600 - Centro
MUNICÍPIO: Marechal Cândido Rondon - PR
VALIDADE: 16/03/2020

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, Licença Prévia
para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA.
ATIVIDADE: Fabricação de Produtos e Subprodutos do Milho
ENDEREÇO: Rod. PR 491, km 06, s/n - Novo Três Passos
MUNICÍPIO: Marechal Cândido Rondon - PR
VALIDADE: 26/02/2020

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: CONDOMINIO KARIBE e Outros
Atividade: Loteamento Condomínio Karibe/Havaí
Endereço: Chácara n° 02-03- 04-05- 06
Município: Quatro Pontes - 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: CONDOMINIO KARIBE e Outros
Atividade: Loteamento Condomínio Karibe/Havaí
Endereço: Chácara n° 02-03- 04-05- 06
Município: Quatro Pontes - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Valério Agostinho Dassoler torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para Avicultura de Corte im-
plantada na chácara N°66, Linha São Francisco. Município de Pato
Bragado , Estado do Paraná.
 

SÚMULA DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença de
Operação N°30314 para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Misael Patz
Atividade: Suinocultura – Sistema de terminação
Endereço: Lote Rural N°86 B. Novo Sarandi.
Município: Toledo, Estado do Paraná.
Validade: 11/12/2017
 

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: ASSOCIAÇÃO CRISTÃO BENEFICENTE DE MA-
RECHLA CÂNDIDO RONDON - PR
Atividade: Loteamento EBENEZER
Endereço: Chácara n° 202
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: ASSOCIAÇÃO CRISTÃO BENEFICENTE DE MA-
RECHLA CÂNDIDO RONDON - PR
Atividade: Loteamento EBENEZER
Endereço: Chácara n° 202
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
VALDI TRENKEL torna público que recebeu do IAP a Licença de
Operação para atividade de
Suinocultura – Sistema Terminação, instalada no Lote Rural n° 62,
do 16° Perímetro, no
Município de Toledo-PR

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VALDI TRENKEL torna público que irá requerer ao IAP a Renova-
ção da Licença de Operação
para atividade de Suinocultura – Sistema Terminação, instalada no
Lote Rural n° 62, do 16°
Perímetro, no Município de Toledo-PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Neri vilmar Hennig e Matheus Edwino Hennig torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença Simplificada para
Atividade de Bovinocultura de corte a ser implantada no Lote Rural
nº 111.A do 29º Perímetro, Fazenda Britânia,
Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

 A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de Fi-
nanças, iniciou nesta semana a en-
trega dos carnês do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) ano
exercício 2018. A entrega dos car-
nês está sendo feita pelo correio. A
primeira parcela vence no dia 16 de
abril, mesma data do vencimento
da parcela única com desconto de
10%. O desconto é aplicado somen-
te sobre o imposto, não valendo
para taxas de serviços de limpeza
pública e recolhimento de lixo. Ao
optar pelo pagamento parcelado
o contribuinte pagará em seis par-
celas, a primeira com vencimento

Inicia entrega dos carnês do
IPTU em Nova Santa Rosa

no dia de 16 de abril, a segunda no
dia 15 de maio, a terceira no dia 15
de junho, a quarta no dia 16 de
julho, a quinta no dia 15 de agos-
to e a sexta e última parcela no
dia 17 de setembro.

O carnê também pode ser
impresso pelo site da Prefeitura
de Nova Santa Rosa, na aba
“acesso rápido”, “acesso a infor-
mação”, “principais serviços”,
“emissão de guias IPTU”.

No total, serão entregues cer-
ca de três mil carnês de IPTU em
Nova Santa Rosa.

A expectativa é de que 50%
da população pague o IPTU em

parcela única, conforme a média
dos últimos anos.

De acordo com o secretário de
Finanças, Ari Schmidt, a atual ad-
ministração tem a preocupação de
sempre manter recursos em caixa
para poder fazer frente aos mais
variados compromissos, bem
como oferecer contrapartida em
caso de conquista de recursos im-
portantes para obras junto aos
governos estadual e federal.

“Esta é a importância do pagamen-
to de um maior percentual possível do
IPTU à vista”, lembra o secretário.

Além disso, observa que o IPTU
é um recurso livre aplicado em vá-

rias ações importantes da adminis-
tração municipal que beneficiam
diretamente toda a população.

“Com os recursos arrecadados
pelo IPTU investimos em obras de
mobilidade urbana, infraestrutura
rural, saúde, educação, assistência
social, cultura e outras. As taxas de
limpeza pública e recolhimento de
lixo, também são importantes para
a manutenção desses trabalhos es-
senciais para a nossa cidade. O pa-
gamento do IPTU representa uma
participação direta da população
no planejamento da administra-
ção”, completa o secretário de Fi-
nanças, Ari Schmidt.  Secretário de Finanças,

Ari Schmidt.
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