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 Mais de 43.600 casais
aguardam um filho na
fila de adoção no Brasil.
E mais de 40 mil
crianças estão
aguardando por uma
família. Na Comarca de
Marechal Cândido
Rondon não é diferente.
Há crianças esperando
serem adotadas e pais na
fila para adotar. Mas, o
processo é difícil,
burocrático e demorado.
Contudo, para quem
persistiu e alcançou o
objetivo, a recompensa é
indescritível.
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os últimos dias acompanhamos pela imprensa
o criador do Facebook Mark Zuckerberg indo ao
Congresso americano para se explicar o
vazamento de dados pessoais de
aproximadamente 87 milhões de usuários da
rede social. Entre eles, de 443 mil brasileiros.

Zuckerberg não deixou claro para os
congressistas que medidas pretende adotar
para garantir a segurança das informações dos
mais de 2 bilhões de usuários que se conectam
à rede social criada por ele.

O escândalo no qual se envolveu o Facebook
abre uma discussão que vai além da questão da
segurança dos dados que são compartilhados
na internet. Vem à luz agora um alerta sobre a
saúde democrática dos debates que ocorrem
na rede social, especialmente quando o assunto
envolve política. E, pior ainda, quando estamos
às vésperas de uma eleição rodeada por
escândalos de corrupção no país que levou,
inclusive, à prisão de um ex-presidente da
República.

É bem verdade que as redes sociais
ampliaram o fórum de debate sobre variadas
questões neste século 21, desde as mais banais
até as que têm o condão de orientar o destino
de um país.

Mas, também é correto afirmar que a
amplitude de vozes, nem sempre relevantes,
e a falta de mediação qualificada neste
debate deram espaço a um sem-número de
distorções que não servem para nada além
de poluir o Facebook.

Daqui pra frente os problemas políticos e
econômicos do Facebook possívelmente serão
tratados por seus executivos e as autoridades
lá nos Estados Unidos. Mas é bom lembrar que
a mediocridade do debate na rede social é um
problema de cada um dos que dela fazem uso.
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 Apesar da grave crise econômica, po-
lítica e social, o Brasil fechou a balança
comercial de 2017, com superávit de 67
bilhões de dólares,  possibilitando ao
País o cumprimento de compromissos no
exterior e o aumento de reservas cam-
biais, com reflexos positivos em todos
os setores produtivos.

O saldo positivo da balança comercial
no ano passado, para o bem do País, foi o
mais  elevado da série histórica iniciada em
1989, de acordo com dados divulgados
pelo Ministério da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços.

No período, as exportações brasileiras
somaram 217,7 bilhões de dólares, com
crescimento de 18,5% em relação a 2016,
enquanto as importações somaram 150,7
bilhões de dólares.

O saldo positivo do ano representou um
aumento de 40,5% na comparação com
2016, ano em que o superávit da balança
comercial já havia atingindo o recorde de
até então, de 47,7 bilhões de dólares.

Conforme especialistas, em 2016, o sal-
do comercial positivo se deu em parte pela
queda das importações, enquanto em 2017
houve avanços em ambas as operações,
graças à retomada do crescimento da eco-
nomia brasileira, ainda que pequena.

Mesmo assim, segundo os pesquisado-
res, a melhoria das exportações brasileiras
ainda ficou abaixo do bom desempenho e
dos volumes alcançados em 2013 e 2014,
quando a média diária das vendas para
outros países ultrapassou  um bilhão de
dólares em alguns meses.

Para este ano de 2018, a expectati-
va é de saldo comercial positivo de 50
bilhões de dólares e se esse desempe-
nho se confirmar, será o segundo me-
lhor resultado da balança da história, fi-
cando atrás apenas de 2017.

O superávit deverá ser menor porque as
importações poderão crescer mais do que

as exportações, graças à retomada da eco-
nomia nacional.

Ocorre que há expectativa de autorida-
des e especialistas, de aquecimento da
demanda interna em 2018, tanto por par-
te das empresas, com a compra de insu-
mos, máquinas e equipamentos, como de
pessoas físicas, que aumentarão as aquisi-
ções de bens de consumo.

O Fundo Monetário Internacional (FMI),
informa esperar crescimento de importan-
tes parceiros comerciais do Brasil, como são
a China, os Estados Unidos, a Argentina, a
Europa, a América Latina e o Caribe. Se a
previsão se confirmar e a economia mundi-
al crescer neste ano, as exportações de
commodities do Brasil também deverão ser
maiores, beneficiando o interior do País.

Em 2017, as maiores importações brasi-
leiras, envolveram combustíveis e lubrifican-
tes, com crescimento de 42,8%; bens inter-
mediários, como insumos para elaboração
de produtos, com alta de 11,2%;  e bens de
consumo, cujas aquisições subiram 7,9%.

Enquanto isso, as importações de bens
de capital, como máquinas e equipamen-
tos, mesmo reagindo nos últimos meses do
ano, ainda apresentaram queda de 11,4%
na comparação com 2016.

Nas exportações de produtos brasileiros
para outros países, todas as áreas apre-
sentaram bons resultados, como as vendas
de produtos básicos que tiveram alta de
28,7%; os semimanufaturados de 3,3%; e
os manufaturados, com crescimento de
9,4% no período.

         O desempenho de 2017 e a pre-
visão de resultado positivo para 2018 e
os próximos anos são alentadores para
todos nós, porque o aumento das expor-
tações e do saldo da balança comercial
representa, além dos benefícios no co-
mércio exterior, a geração de emprego,
renda e tributos no País, beneficiando
todos os segmentos da sociedade.

Avenida Irio Welp de Marechal Cândido Rondon. Moderna,
com calçadas e iluminação adequadas, que embelezam e
também propiciam mais segurança para quem a utiliza.
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Sperafico assume hoje
a Casa Civil do Paraná

ANÚNCIO FOI FEITO PELA GOVERNADORA CIDA BORGHETTI NO INÍCIO DA SEMANA
Mais solitárioMais solitárioMais solitárioMais solitárioMais solitário
A prisão por si só já é um isolamento. Ainda mais para alguém
acostumado a ser aclamado por onde passava. Mas,
gradativamente, Lula vai ficando ainda mais solitário.
Primeiro foram as manchetes da mídia nacional que
cessaram. Depois veio a pesquisa do Datafolha que já mostra
os votos de lula migrando para outros candidatos. E, no
decorrer da semana também os simpatizantes do ex-
presidente que estavam acampados em Curitiba tiveram que
deixar os arredores da Polícia Federal após um acordo feito
pelo PT com o Governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba.

A vez de AécioA vez de AécioA vez de AécioA vez de AécioA vez de Aécio
O tempo está feio também para Aécio Neves. Esta semana os
ministros do STF entenderam que há indícios suficientes de
que ele cometeu crimes e por conta disso será aberta uma
ação penal contra o senador que vai virar réu. Aécio foi
denunciado por causa do episódio em que foi gravado
pedindo R$ 2 milhões a Joesley Batista. Ele também é
acusado de tentar embaraçar as investigações da Lava Jato
por meio de sua atuação no Congresso. No ano passado ele
chegou a ser afastado do mandato pelos ministros do STF,
mas depois, o Senado reverteu a decisão.

O juiz do mensalãoO juiz do mensalãoO juiz do mensalãoO juiz do mensalãoO juiz do mensalão
O Datafolha de domingo sorriu para Joaquim Barbosa, o juiz
do mensalão. O ex-ministro do Supremo, filiado ao PSB,
apareceu com 17% das intenções de voto para presidente
entre eleitores com curso superior, logo atrás de Bolsonaro. O
potencial de votos de Barbosa ainda é incerto. Acredita-se até
que ele possa absorver parte dos votos do ex-presidente Lula.
Por enquanto, seu melhor desempenho se dá em segmentos
que têm acesso fácil à informação, justamente os grupos que
costumavam votar no PSDB.

FFFFFalta de malta de malta de malta de malta de maaaaattttterererereriiiiialalalalal
Os vereadores de oposição em Marechal Cândido Rondon
não dão folga ao prefeito Marcio Rauber. Esta semana,
Adriano Cottica, Arion Nasihgil e Josoé Pedralli apresentaram
matéria na Câmara solicitando informações do governo
rondonense sobre a falta de luvas descartáveis para as
Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família
de Marechal Cândido Rondon. Eles citam que receberam
denúncia de que, nas últimas semanas, diversas unidades
ficaram sem este material.

AplicativoAplicativoAplicativoAplicativoAplicativo
Já o prefeito Marcio Rauber está apelando para a tecnologia
para auxiliá-lo na solução de problemas comuns na gestão
pública, com deficiências na coleta de lixo, problemas na
iluminação pública e focos de dengue. Trata-se de um
aplicativo para celular chamado VcMCR. O APP visa oferecer
ao cidadão uma ferramenta para a colaboração com a gestão.
Ele permite que qualquer cidadão informe e fotografe
problemas, mostrando a localização correta de cada caso.
Facilitadores da prefeitura receberão o relato pelo aplicativo e
buscarão a solução.  O cidadão ainda é notificado com uma
mensagem de como está o andamento da solução.

O deputado federal Dilceu
Sperafico assumirá hoje (19), o
cargo de secretário-chefe da
Casa Civil do Paraná. O nome
do parlamentar do Oeste foi
confirmado na segunda-feira
(16) pela governadora Cida
Borghetti, durante reunião com
o secretariado no Palácio Igua-
çu. Na oportunidade ela tam-
bém anunciou Abelardo Lupion
para a Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Logística.

A posse de Sperafico na Casa
Civil acontecerá às 18 horas, em
ato marcado para acontecer no
Centro de Eventos Ismael Spera-
fico, em Toledo.

Deputado federal por seis mandatos, Sperafico destacou que uma
das primeiras ações à frente da Casa Civil será fazer um levanta-
mento de todos os convênios do Governo do Paraná com a União.
Ele também ressaltou que na próxima semana haverá uma
reunião com a bancada federal em Brasília, com a participação
da governadora. “Vamos detalhar aquilo que será possível fazer
em prol do Paraná”, afirmou.
“As expectativas são muito boas. O Paraná fez a lição de casa e,
comparado aos demais estados brasileiros, somos privilegiados.
Mas não podemos titubear, precisamos ficar atentos para poder
continuar avançando”, destacou Sperafico. “Temos muitos
projetos em andamento e precisamos fazer com que as obras e
projetos do Estado cheguem a todos os paranaenses”, afirmou.

O advogado Marcos Stamm
é o novo diretor-geral brasileiro
da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Ele
foi nomeado pelo presidente da
República Michel Temer (PMDB).

Até então, Stamm ocupava o
cargo de diretor financeiro exe-
cutivo. Ele ficou na função por
pouco mais de um ano, de acor-
do com a Itaipu.

Agora, como diretor-geral,
assumiu o lugar do engenheiro
eletricista Luiz Fernando Leone
Vianna, que pediu para ser exo-
nerado. Vianna vai atuar na inici-
ativa privada.
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 Sperafico foi anunciado como chefe da Casa Civil pela governadora Cida Borghetti durante
reunião com o secretáriado no Palácio Iguaçu

Marcos Stamm é o novo diretor-geral da Itaipu

Marcos Stamm
assumiu a direção-
geral da Itaipu na
última sexta-feira

  GAZETA DO POVO

Cida destacou a experiência e
a capacidade técnica de Dilceu
Sperafico. “Ele reúne condições
para administrar esta pasta tão

importante, que vai dialogar muito
com a bancada federal e tratar
das ações relativas aos municípi-
os”, destacou a governadora.
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O vereador Selso Francener, de Quatro Pontes,
quer a construção de ciclovia do Posto Diesel até a
construção do lago municipal e campo de futebol.

Pedido do vereador César
Alexandre Seidel sugere a recuperação das placas
de sinalização e a instalação de placas aéreas
horizontais de comunicação visual na ciclovia da
Rua Bagé, a partir do Posto Diesel, em Quatro Pontes

O vereador de Quatro Pontes Leandro Luiz Anschau
está pedindo a instalação de mesas para a prática
de jogos de dama, xadrez, dominó e outros, nas
praças públicas do município.

A vereadora Alessandra Caetano Lupges está
solicitando à Receita Estadual do Paraná um relatório
de ICMS dos geradores deste tributo em Entre Rios
do Oeste. O objetivo é estudsos para a criação de
um programa para concessão de horas-máquina.

O vereador Jair de Souza, de Pato Bragado, está
pedindo a construção de 2 abrigos para passageiros
nas saídas para Entre Rios e Marechal Rondon, bem
como a retirada de um abrigo antigo e a construção
de uma via marginal no sentido Marechal Rondon.

Adilson Manhabosco e Mauro Weigmer estão
solicitando instalação de proteção nas laterais de
bueiros, que antecede as entradas das Linhas Km
13 e Dois Vizinhos, e na Ponte que interliga Pato
Bragado e Margarida, bem como sinalizações em todas as curvas
perigosas no interior do município.

O vereador Airton Schmitt quer informações do
Executivo Municipal a respeito dos valores
despendidos em eventos comemorativos.

O edil rondonense Vanderlei Sauer apresentou
indicação para que a prefeitura realize, em caráter
de urgência, operação tapa-buracos nas ruas do bairro
Frankfurt.

O vereador Ronaldo Pohl está sugerindo que a
administração rondonense crie um programa de
incentivo à revitalização de fachadas comerciais
na região central da cidade.

Pedido do vereador Josoé Pedralli foi aprovado
esta semana para que a prefeitura rondonense
amplie a segurança dos motoristas, ciclistas e
pedestres no cruzamento da Avenida Rio Grande
do Sul com a Rua Helmuth Roesler (acesso do Anel Viário).

Adriano Cottica quer que a prefeitura de Marechal
Rondon faça diversas melhorias nas vias públicas
do mutirão de São Roque, incluindo limpeza,
cascalhamento e compactação.

Ratinho ultrapassa
Osmar e já tem segundo
maior tempo de tevê

Parlamento

 O ex-senador Osmar Dias foi
ultrapassado esta semana pelo
deputado estadual Ratinho Jr.
num dos critérios mais importan-
tes para uma eleição majoritária:
o tempo de televisão disponível.

Ao conquistar o apoio do PV,
que até então todos imaginavam
ir com Osmar, Ratinho conseguiu
passar um pouco de 2 minutos e
30 segundos de tevê gratuita por
dia. Ao passo que Osmar caiu
para 2 minutos e 10 segundos.

Cida Borghetti, que está mon-
tando uma coalizão gigante para
disputar a reeleição, aos moldes
de Beto Richa, segue bem à fren-
te de todos os demais com mais

Ratinho Jr vence Oscar no tempo de TV

de 5 minutos de tevê.
Os tempos ainda são provi-

sórios e dependem do lançamen-

to de outras eventuais candida-
turas. A conta final é feita pela
Justiça Eleitoral.

Conforme já havia solicitado
em março, nesta semana o vere-
ador Arion Nasihgil apresentou
novamente requerimento com o
pedido para que o prefeito Mar-
cio Rauber determine ao Depar-
tamento de Vigilância Sanitária a
realização de vistoria na Unida-
de de Saúde 24 Horas e apre-
sente o respectivo laudo à Câma-
ra de Marechal Cândido Rondon.

Na opinião do vereador, “a pro-
crastinação na realização da visto-
ria e da apresentação das infor-
mações relativas à mesma, pode
ser entendida não só como um ato
de desrespeito ao trabalho do Le-
gislativo Municipal, mas como uma
tentativa de ganho de tempo de
forma a maquiar a real situação
estrutural daquela unidade”.

Arion enfatiza que o atraso na
vistoria não se justifica, pois, a
Unidade de Saúde 24 Horas en-
contra-se sem licença sanitária vi-
gente, o que demanda a realiza-
ção urgente de nova vistoria, além
de que a equipe que realizará o
trabalho pertence ao quadro do
próprio Executivo Municipal.

Segundo o Arion, caso a soli-
citação não seja atendida, irá co-
municar o fato ao Ministério Pú-
blico e à Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, sem prejuízo da

apresentação de denúncia por
infração político-administrativa
contra o prefeito.

Da mesma forma, em outro
requerimento ele solicita que o
governo rondonense preste in-
formações sobre a existência ou
não de licenças sanitárias de to-
das as Unidades Básicas de Saú-
de e Estratégias de Saúde da Fa-
mília de todo o município.

Em um terceiro requerimento,
Arion pede informações do Saae

sobre a tarifa mínima de água.
Entre outros itens, o vereador
questiona: quais são os critérios
para que o consumidor tenha di-
reito a ela; quantos consumidores
pagam a tarifa mínima; se nos dias
em que há corte no fornecimento
de água ocorre o corresponden-
te desconto na taxa. Em caso po-
sitivo, deve ser explicado de que
forma é realizado e, caso negati-
vo, por qual motivo não é realiza-
do o referido desconto.

 Arion volta a cobrar vistoria sanitária
na Unidade de Saúde 24 Horas

 Vereador
Arion Nasihgil

CRISTIANO VITECK
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SENSOR PATENTEADO NO BRASIL E NOS EUA PERCEBE MÍNIMAS ALTERAÇÕES DE UMIDADE NO SOLO,
LIBERANDO ÁGUA NA QUANTIDADE EXATA E SUFICIENTE PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS



Invenção brasileira promete zerar
desperdício de água na irrigação

Matéria postada esta sema-
na pela página do agronegócio
da Gazeta do Povo revela uma
invenção desenvolvida em parce-
ria da Embrapa com a empresa
Tecnicer, patenteada no Brasil e
nos Estados Unidos, promete re-
duzir em até 50% o consumo de
energia e água nas lavouras.

Segundo a reportagem da
Gazeta, o equipamento batizado
de Saci (Sistema Automático de
Controle de Irrigação) funciona
com um sensor que percebe mí-
nimas alterações de umidade do
solo, acionando automaticamen-
te o fornecimento de água con-
forme a necessidade das plantas.

A peça-base para o desen-
volvimento do sistema é o sen-
sor Igstat, um cilindro de sete
centímetros de comprimento fei-
to de material poroso que iden-
tifica a baixa umidade quando as
paredes permeáveis detectam a
passagem de ar. A invenção foi
finalista da seleção Inovação
para a Indústria 2017 do Serviço
Nacional de Aprendizagem In-

dustrial de São Paulo (Senai-SP)
e está sendo desenvolvido com
a participação da Universidade
de São Paulo (USP) e da Embra-
pa Instrumentação.

A ideia é sofisticar o invento
com incrementos tecnológicos e
dotá-lo de uma interface amigá-
vel para que possa atender a di-
ferentes produtores e culturas. Os
pesquisadores explicam que a
economia será gerada porque o
Saci acionará a irrigação somen-
te nas áreas da plantação que
precisam de água, em vez de ir-
rigar toda a lavoura simultanea-
mente, como ocorre nos sistemas
convencionais. Essa característica
o torna ideal para ser emprega-
do em fazendas que utilizam a
agricultura de precisão.

O pesquisador da Embrapa
Instrumentação Carlos Vaz expli-
ca que o Saci será mais preciso,
detectará uma faixa mais extensa
de tensão crítica (limiar de umi-
dade do solo a partir do qual há
necessidade de irrigação) e apre-
sentará leituras mais confiáveis

O projeto Saci foi aprovado
no edital de Inovação para a In-
dústria 2017 do Senai, cujo resul-
tado foi divulgado mês passado.
A proposta é uma das 31 con-
templadas no terceiro ciclo, na
categoria B, destinada a estimu-
lar o desenvolvimento de novos
produtos, processos e serviços
inovadores em micro e peque-
nas empresas, startups de base
tecnológica e microempreende-
dores individuais. A finalista tem
agora 24 meses para apresentar
um protótipo do sistema.

O projeto envolve vários
atores, de diferentes áreas do
conhecimento, dos setores pú-
blico e privado, para vencer em
24 meses os desafios tecnoló-
gicos de desenvolvimento do
software e do hardware para
automação da comunicação do
sensor de irrigação com os de-
mais componentes do sistema,
como o reservatório de água.

Além do Senai, que está in-
vestindo recursos de R$ 400

 Brasil quer dobrar área
irrigada em 10 anos

mil no desenvolvimento do sis-
tema, participam a Embrapa Ins-
trumentação, a Faculdade de
Zootecnica e Engenharia de Ali-
mentos (FZEA) da Universidade
de São Paulo (USP), em Pirassu-
nunga (SP), e a empresa de con-
sultoria ambiental Genos.

A Embrapa Instrumentação
vai avaliar a eficiência dos dis-
positivos sensores e do sistema
de controle automático da irri-
gação em laboratório, compa-
rando com outros sistemas dis-
poníveis no mercado.

O Saci é composto de um
sensor cerâmico de tensão de
umidade do solo associado a
componentes eletrônicos de
automação sem fio, fonte de
energia solar, rede elétrica ou
bateria. A transmissão de da-
dos poderá ser realizada por
radiofrequência ou celular.

O aparelho terá resistência a
umidade e choques, será de fácil
manuseio e também reduzirá a li-
xiviação do solo e dos nutrientes

e pesticidas, minimizando impac-
tos ambientais e perdas econô-
micas. Além disso, vai facilitar a
irrigação automatizada por não
precisar de calibragens e permitir
o armazenamento de dados so-
bre irrigação com facilidade.

Os experimentos serão rea-
lizados em ambiente protegido,
em diferentes substratos e cul-
turas, definidos dentro do gru-
po das hortaliças.

“Na agricultura irrigada, o
manejo da irrigação ainda é
muito pouco adotado pelos
produtores rurais. Há uma re-
jeição, muitas vezes pela dificul-
dade na operação de sensores
e principalmente pela necessida-
de de manutenção e pela falta
de acesso à gestão da informa-
ção. Com o Saci acreditamos que
essa barreira possa ser facilmen-
te transposta”, afirma a profes-
sora Tamara Maria Gomes, que
integra a equipe da USP que vai
realizar os experimentos em
campo com o sensor.

Incentivo à inovação

por não sofrer influência de sali-
nidade do solo nem de tempera-
tura. Vaz integrou a equipe de
desenvolvimento do Igstat e será
o responsável técnico da Embra-
pa no projeto do Saci.

 “O objetivo é que o produto
atenda a pequenos e grandes

produtores que desenvolvem cul-
tivo protegido irrigado, empre-
sas de sistemas de irrigação que
atuam com métodos de asper-
são e localizado, além de agri-
cultores em geral que adotam ir-
rigação na lavoura,” afirma o ci-
entista da Embrapa.

 rea irrigadaÁ
O Plano para a Expansão, Aprimoramento e
Desenvolvimento Sustentável da Agricultura
Irrigada no Brasil, anunciado em maio de 2016
pelo Ministério da Agricultura, prevê uma
expansão da área irrigada do País de 6,2 milhões
para 11,2 milhões, em dez anos, o que deve
aumentar a produtividade de 3,4 toneladas para
quatro toneladas por hectare e gerar até 7,5
milhões de empregos diretos e indiretos.

A invenção foi finalista
da seleção Inovação
para a Indústria 2017
do Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial de São Paulo
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Vacina contra a gripe
inicia este mês no Paraná

 A Secretaria da Saúde do Pa-
raná promoveu neste mês, o 7º
Seminário Estadual sobre Influen-
za e outras Doenças Respiratóri-
as Agudas. Cerca de mil profissi-
onais das 22 Regionais de Saúde
do Estado participaram.

O diretor-geral da Secretaria
da Saúde, Sezifredo Paz, afirma
que a campanha de vacinação do
Ministério da Saúde  contra a gri-
pe começa na próxima segunda-
feira (23) e segue até o dia pri-

 A vacina não é curativa, mas
previne as complicações que

surgem devido à gripe

Para os rondonenses, a vacina pode ser
adquirida de segunda a sexta-feira na
Unidade de Saúde 24 horas e nos
postos de saúde de cada bairro. No
centro, o horário de atendimento será
das 8 às 18 horas, sem fechar meio dia.
E nos postos, das 07h30 ao meio dia e
das 13 às 17 horas.

No primeiro trimestre de 2018,
o Sicredi comercializou R$ 687
milhões em consórcios. Desse to-
tal, R$ 30 milhões estavam foca-
dos em consórcios de serviços.

De acordo com dados da
Associação Brasileira das de Ad-
ministradoras de Consórcios
(ABAC), o número de participan-
tes da modalidade consórcio de
serviços cresceu 61,5% no Bra-
sil nos últimos dois anos. O Si-
credi é atualmente líder no País

 Enquanto a renda do bra-
sileiro caiu, a do paranaense
teve aumento em 2017. O ren-
dimento médio per capita do-
miciliar mensal ficou em R$
1.476 – superior em 2,2% ao
registrado em 2016 (R$ 1.444)
no Paraná. No Brasil, o rendi-
mento médio em 2017 foi de
R$ 1.271 - valor 1,1% menor do
que no ano anterior (R$ 1.285).

Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD) Contínua do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O rendimen-
to per capita domiciliar inclui

 arechal RondonM

meiro de junho em todas as ci-
dades paranaenses.

A vacina de 2018 é diferente
da que foi aplicada em 2017. Ela
contém duas alterações nos com-
ponentes. Uma das variantes é do
conhecido vírus H1N1, enquanto
a outra é do H3N2.

A dose é contraindicada ape-
nas para quem apresentou rea-
ção anafilática em doses anterio-
res ou tenha alergia grave ao ovo
de galinha e seus derivados.

 A VACINA DE 2018 É DIFERENTE DA QUE FOI APLICADA EM 2017

todas as rendas recebidas, do
trabalho, da previdência e de
aplicações e investimentos. A
variação apurada pelo instituto
é real, já descontada a inflação
no período.

“A crise econômica e a re-
tração no mercado de traba-
lho nos últimos anos fizeram
encolher a renda do brasileiro.
Mas no Paraná a situação é
melhor, com uma recuperação
mais acelerada da crise econô-
mica”, diz Julio Suzuki, diretor-
presidente do Instituto Parana-
ense de Desenvolvimento Eco-
nômico Social (Ipardes).

INTERNET

 Renda do paranaense
aumentou em 2017,

diz pesquisa do IBGE

 O Ministério da Educação
(MEC) divulgou na quarta-feira
(13) todas as informações sobre
o Encceja 2018. As inscrições fo-
ram abertas na segunda-feira (16),
devendo ser realizadas direta-
mente no endereço eletrônico
http://enccejanacional.inep.gov.br/
encceja até o dia 27 de maio.

A data da prova está marca-
da para 05 de agosto, com pro-
vável divulgação do gabarito no

no segmento, responsável por
51,2% do mercado.

No total, a carteira de consór-
cios do Sicredi soma R$ 11,5 bi-
lhões em crédito, sendo R$ 280
milhões referente a serviços.

Além disso, o Sicredi se des-
taca no cenário nacional por ter
a 7ª maior operação de consór-
cios do País em cotas ativas, en-
tre 155 administradoras autori-
zadas pelo Banco Central a atu-
ar com o produto.

Estão abertas as inscrições para o Encceja 2018

Carteira de consórcios do
Sicredi movimenta R$ 687

milhões no 1º trimestre

dia 17 do referido mês. Já o re-
sultado está programado para
início de outubro.

O Encceja é o Exame Nacio-
nal para Certificação de Com-
petências de Jovens e Adultos,
ou seja, uma prova gratuita que
é responsável por certificar jo-
vens e adultos para o Ensino
Fundamental e Médio. Segun-
do o edital do Encceja 2018,
para poder fazer essa prova é

preciso atender a pré-requisi-
tos, como jovens e adultos com
no mínimo 15 anos completos
na data de realização do exa-
me para o Ensino Fundamen-
tal e jovens e adultos com no
mínimo 18 anos completos na
data de realização do exame
para o Ensino Médio, que não
tiveram oportunidade de con-
cluir seus estudos na idade
apropriada.

 A secretária de Saúde, Mar-
ciane Specht, recebeu na tarde da
última segunda-feira (16), a visita
da presidente do Conselho Regi-
onal de Farmácia (CRF), Mirian
Ramos Fiorentin, do vice-presi-
dente, Márcio Antoniassi e da fis-
cal, Laís Ferrari.

Também estiveram presentes
no encontro, a presidente da As-
sociação de Farmacêuticos e Bi-
oquímicos (Assfabio) de Marechal
Rondon, Cleidi Weschenfelder e
o vice-presidente, Leodir Pasetti.

O objetivo da realização des-

Secretaria da Saúde de Marechal
Rondon recebe visita técnica

 A visita aconteceu na
Secretaria de Saúde de

Marechal Rondon

DIVULGAÇÃO

sa visita técnica é fiscalizar as ati-
vidades farmacêuticas desenvol-
vidas pelo município.
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Associação rondonense realiza trabalho
voluntário para buscar doadores de sangue

 A SANGUE BOM INCENTIVA NA DOAÇÃO DE SANGUE E BUSCA AJUDAR QUEM PRECISA DE DOADORES
Diariamente, muitas pessoas

precisam de doação de sangue,
no entanto, poucas se habilitam
a doar. Por este motivo, foi cria-
da em abril do ano passado a
Associação Sangue Bom, que
com o apoio do Lions Clube de
Marechal Cândido Rondon, volun-
tariamente busca auxiliar quem
precisa de doações, incentivando
outros tornarem-se doadores.

A sede da associação é na
Avenida Maripá, esquina com a
Rua Paraná, no canteiro Central
em frente a Agropecuária Brus-
que, em Marechal Cândido Ron-
don. Os telefones para contato
são o 9-9845-5712 ou 2031-1310.
O local atende de segunda a sex-
ta-feira das 9 horas às 12 horas
e das 14 horas às 17 horas.

Independentemente do tipo
sanguíneo, interessados em fazer
doações podem se cadastrar na
associação. Da mesma forma,
aqueles que precisam de doado-
res podem fazer o cadastro. 

Para ser um doador de san-
gue é preciso estar em boas
condições de saúde, ter entre 16

A Caixa Econômica Federal
anunciou, nesta segunda-feira
(16), a redução de até 1,25 p.p.
das taxas de juros do crédito
imobiliário utilizando recursos
do Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE).

As taxas mínimas passaram
de 10,25% a.a para 9% a.a, no
caso de imóveis dentro do Sis-
tema Financeiro de Habitação
(SFH), e de 11,25% a.a para 10%
a.a, para imóveis enquadrados
no Sistema de Financiamento
Imobiliário (SFI).

De acordo com o presiden-
te da Caixa, Nelson Antônio de
Souza, a redução das taxas de
juros facilitam o acesso à casa
própria e contribuem para es-
timular o mercado imobiliário.
“O objetivo da é oferecer me-
lhores condições para os clien-
tes, contribuir para o aqueci-
mento do mercado imobiliário
e suas cadeias produtivas”.

NOVAS CONDIÇÕES
Além da redução de ju-

 O vice-prefeito Ilário Hofstaet-
ter (Ila), a secretária de Cultura,
Márcia Veit e o secretário de Co-

e 69 anos, pesar no mínimo 50
kg, estar descansado e alimen-
tado. É necessário apresentar
um documento oficial de identi-
dade com foto.

Além disso, a Associação San-
gue Bom realiza o cadastro de

doadores de medula.
Em um ano de fundação, a

associação conseguiu encami-
nhar 202 doadores para o hemo-
centro de Toledo, atender 12 fa-
mílias e realizou o cadastro de
quase 2500 pessoas.

O primeiro aniversário da Associação Sangue Bom foi comemorado no dia 4 de abril

DIVULGAÇÃO

Avança o acabamento interno
do teatro municipal rondonense

ordenação e Planejamento, Rei-
nar Seyboth, visitaram o teatro
municipal de Marechal Cândido

Rondon, na manhã desta segun-
da-feira (16) a fim de acompa-
nhar as obras.

No momento, uma empresa
do município de Santa Helena,
vencedora da licitação, está re-
alizando o trabalho de acaba-
mento interno.

Segundo Reinar Seyboth, ao
mesmo tempo, uma empresa
de Curitiba está finalizando, a
cenotecnia do teatro, que trata
da projeção e instalação de ce-
nários, luz e som. “Assim que
esta parte estiver pronta, serão
instalados os aparelhos de ar
condicionados, já licitados”,
complementa. Após a finaliza-
ção desta etapa, serão licitadas
as poltronas.

Estão sendo colocados
forros e piso no interior do
Teatro Municipal

DIVULGAÇÃO

ros, a Caixa promoveu me-
lhoria das condições no fi-
nanciamento de imóveis
para pessoa física.

O limite de cota de finan-
ciamento do imóvel usado
sobe de 50% para 70%. Além
disso, foi retomado o financi-
amento de operações de in-
terveniente quitante (imóveis
com produção financiada por
outros bancos).

A Caixa possui R$ 82,1 bi-
lhões para o crédito habitacio-
nal. O banco mantém a lideran-
ça das operações para aquisi-
ção da casa própria.

SFH e SFI
Estão enquadrados no

SFH os imóveis residenciais
de até R$ 800 mil, para todo
país, exceto para Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Minas Ge-
rais e Distrito Federal, onde
o limite é de R$ 950 mil. Os
imóveis residenciais acima
dos limites do SFH são en-
quadrados no SFI.

Caixa Econômica Federal
reduz juros da taxa

de crédito imobiliário
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Seminário Anual de Produtores de Leite
acontece hoje em Marechal Cândido Rondon

O EVENTO CONTARÁ COM PALESTRAS E PREMIAÇÕES PARA PRODUTORES
A Copagril realizará nesta

quinta-feira (19), a partir das
13h30, no Pavilhão de Eventos da
Comunidade Católica de Mare-
chal Rondon, o Seminário Anual
de Produtores de Leite. Haverá
palestras, premiações dos melho-

res e maiores produtores da Co-
pagril e divulgação dos ganha-
dores do concurso de silagem.

É esperada a presença de
mais de 600 pessoas, entre pro-
dutores, familiares, convidados e
demais interessados.

 Através de parcerias firmadas
com o Governo Federal, a adminis-
tração de Pato Bragado realizou na
sexta-feira (13), a doação de má-
quinas e equipamentos novos às
associações do das linhas São Fran-
cisco, KM 5, Itapiranga, Oriental,
Dois Vizinhos, Flor do Sertão, KM
13, XV de Novembro e Bariguí.

Foram doadas roçadeiras,
arados subsoladores e caçambas
basculantes que custaram mais
de R$ 270 mil. Os recursos vie-
ram dos deputados Sérgio Sou-
za e Sperafico, com pequena con-
trapartida do município.


A abertura do seminário será conduzida pelo
diretor-presidente da Copagril, Ricardo Chapla. A
primeira palestra sobre como melhorar os sólidos
totais do leite, inicia às 14 horas e será ministrada
pelo Dr. Ricardo Rocha, assistente técnico
comercial da Nutrifarma. A segunda, a partir das
15 horas sobre “Volumoso, a qualidade perfeita”,
será ministrada pelo mestre Mailson Pockzinec,
assistente técnico comercial da Cargill.

Após as palestras, serão premiados os vencedo-
res do concurso de silagem e também os
produtores com maior qualidade e maior volume
de leite. Neste ano, a premiação de maior
qualidade do leite será por faixas de produção.

remiaçõesP
rogramaçãoP

Pato Bragado repassa equipamentos a produtores rurais

 A
S
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Prefeito Leomar Rohden (Mano), vice Dirceu Anderle, secretários e produtores comemoram os equipamentos doados
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 O Provopar de Mercedes já ini-
ciou a Campanha do Agasalho 2018
com o lema “Doe você também!”.

Até o dia 11 de maio, as doa-
ções de roupas de frio e verão,
cobertores, calçados, colchões,
brinquedos e utensílios domésti-
cos podem ser realizadas todas

Provopar de Mercedes inicia arrecadação de
donativos para a campanha do agasalho 2018

PARA RECEBER DONATIVOS É NECESSÁRIO TER CADASTRO NO PROVOPAR

 As doações podem ser feitas até o dia 11 de maio

DIVULGAÇÃO


as terças à tarde no Banco do
Brasil, Sicredi, Supermercado Ra-
inha e na Prefeitura.

A distribuição dos donativos
será realizada no Provopar du-
rante os dias 16, 17 e 18 de maio
das 13h30 às 17 horas.

Quem ainda não possui ca-

dastro no Provopar e estiver in-
teressado em receber os donati-
vos, deve se apresentar na refe-
rida associação social com os
documentos de Identidade (RG),
Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e comprovante de residência de
no mínimo de três meses.

Empresas do Oeste do Paraná conquistam
selo de qualidade em alimentos

 Dentre diversas agroindús-
trias, indústrias e empreendi-
mentos que trabalham com ali-
mentos e bebidas em diversas
regiões do Estado paranaense,
três indústrias da região oeste
foram reconhecidas e premia-
das com o Selo Alimentos do
Paraná. O evento de premiação
que reconhece a eficiência da
gestão, segurança e qualidade

alimentar de produtos ocorreu
no dia 10 de abril, no Sebrae/
PR, em Curitiba.

No primeiro lugar da cate-
goria “Alimentos de Origem
Animal” ficou a empresa Samo-
llé, de Quatro Pontes e, em se-
gundo lugar a Cooperativa
Coofamel de Santa Helena.

Já no quesito ‘Alimentos de
Origem Vegetal’ a Botânica

Hortifruti, de Toledo, conquis-
tou o primeiro lugar.

O Selo Alimentos do Para-
ná gerou melhorias nos negó-
cios. “As empresas participan-
tes demonstram constante
melhoria, tornando-se cada
vez mais competitivas”, come-
mora a consultora do Sebrae/
PR Andreia Claudino, gestora
estadual do Programa.



 A Secretaria de Saúde
recebeu o kit odontológico

na sexta-feira (13)
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Serviço MilitarServiço MilitarServiço MilitarServiço MilitarServiço Militar
Recentemente passou a ser necessário que o jovem faça
cadastro e login no site www.alistamento.eb.mil.br, portal de
serviços Brasil Cidadão, para poder se alistar ao serviço militar e
consultar a situação de seu alistamento. Os cidadãos nascidos
em 1999 e em anos anteriores, que não consigam efetivar o
alistamento, devem comparecer na Junta de Serviço Militar.

Transporte universitárioTransporte universitárioTransporte universitárioTransporte universitárioTransporte universitário
Quatro Pontes realiza até amanhã (20), o recadastramento do
auxílio transporte para munícipes que frequentam cursos de
graduação ou de tecnologia em outras cidades. Deve-se retirar
o requerimento na recepção da prefeitura. É necessário
apresentar comprovante de residência e domicílio no
município (período superior a dois anos) e comprovante
original de matrícula do curso.

Processo Seletivo SamuProcesso Seletivo SamuProcesso Seletivo SamuProcesso Seletivo SamuProcesso Seletivo Samu
O Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) abriu na
segunda-feira (16), processo seletivo.  As inscrições vão até o
dia 27 deste mês e devem ser realizadas na sede do Consamu,
em Cascavel - PR,  de segunda a sexta-feira (exceto feriados)
das 8h30 às 11h30 e das 14 horas às 17 horas. Há vaga para
Marechal Cândido Rondon. Mais informações no site http://
consamu.com.br/home.

Intérprete de LibrasIntérprete de LibrasIntérprete de LibrasIntérprete de LibrasIntérprete de Libras
A Unioeste abriu inscrições de Processo Seletivo Simplificado
para a contratação de intérprete de Libras. Os candidatos
deverão realizar prova prática, análise de currículo, exame
médico e apresentar a documentação solicitada. As inscrições
vão até às 17 horas do dia 02 de maio. Informações sobre
salários e cargas horárias, bem como realização das inscrições,
no site www.unioeste.br/concursos.

Concurso públicoConcurso públicoConcurso públicoConcurso públicoConcurso público
A prefeitura de Entre Rios do Oeste, abriu inscrições para
concurso público com seis vagas visando contratação imediata
e formação de cadastro reserva. O prazo das inscrições termina
no dia 17 de maio. As vagas são para enfermeiro, farmacêutico,
médico ginecologista, médico pediatra, professor, técnico em
segurança do trabalho. O edital do concurso e mais
informações, podem ser obtidas pelo site http://
www.saber.srv.br/

Circuito SescCircuito SescCircuito SescCircuito SescCircuito Sesc
As inscrições para o Circuito Sesc Caminhada e Corrida de Rua
estão abertas. Até amanhã (20) há 50% de desconto. E até o dia
27 deste mês, comerciários e pessoas acima de 60 anos pagam
R$ 30. Não comerciários pagam R$ 60 e cadeirantes e atletas
ACD não pagam. As inscrições podem ser realizadas pelo site
https://www.sescpr.com.br/circuito ou nas unidades do Sesc.
O circuito acontecerá no próximo dia 06.

Festa da CostelaFesta da CostelaFesta da CostelaFesta da CostelaFesta da Costela
O Cojem de Santa Helena está organizando mais uma edição
da conhecida Festa da Costela. O evento é tradicional e
realizado com a Expo Santa Helena. Assim como em anos
anteriores, o Conselho tem como principal parceiro o CTG
Filhos do Sul. Para alinhar os trabalhos e as atribuições, uma
reunião com a patronagem da entidade tradicionalista foi
realizada e definidos alguns detalhes com relação às
quantidades de carne, saladas e forma de entrega dos kits. A
Expo Santa Helena 2018 será de 25 a 27 de maio.

Na última semana, a Secretaria
Municipal de Saúde de Entre Rios
do Oeste recebeu um kit odonto-
lógico para realizar atividades de
educação em saúde bucal.

O material é composto de um
macro modelo de arcada dentá-
ria, escova dental, e outros dois
macros modelos que permitem
a demonstração da evolução das
cáries e doenças periodontais.

Essa é uma importante aqui-
sição que permitirá ampliar os
trabalhos de prevenção em Saú-
de Bucal que vêm sendo realiza-
dos no município pela Estratégia
Saúde da Família.

Entre Rios do Oeste
investe na educação
da saúde bucal

O KIT É COMPOSTO DE MATERIAIS IMPORTANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
DIVULGAÇÃO

ecursos para o OesteR
Prefeitos que integram a
Associação dos Municí-
pios do Oeste do Paraná
(Amop) estiveram na
terça-feira (17) no
Palácio Iguaçu, em
Curitiba. Na oportunida-
de eles foram recepcio-
nados pela governadora
do Paraná, Cida Bor-
ghetti (PP), que garantiu
o repasse de importantes
recursos no decorrer do
seu governo.

 Linha Palmital promove a Festa do Frango
Na manhã da última segun-

da-feira (16), em reunião no
paço municipal de Marechal
Rondon, os representantes da
Associação de Moradores da
Linha Palmital divulgaram a 20ª
Festa do Frango. A festa é anu-
al, e este ano acontecerá neste
sábado (21), na associação de
moradores da localidade.

Estiveram presentes, o prefei-
to Marcio Rauber, secretários da
prefeitura e integrantes da dire-
toria da associação.

As fichas estão à venda nos
Supermercados Copagril, Toni
Bebidas, Lanchonete do Toni ou
com membros da diretoria da

associação ao valor de R$ 25
adulto e R$ 12 infantil. Mais in-
formações, (45) 99979-2594 e
99915-3140.

 A 20ª Festa do Frango da
linha Palmital acontece

neste sábado (21)

DIVULGAÇÃO



epoimentosD

Reportagem12 Reportagem 13Tribuna do Oeste
Quinta-Feira

19 de abril de 2018

Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
19 de abril de 2018

ADOÇÃO:
amor que
se constrói

 Jenice e Person
Loch com os

gêmeos adotivos
Luiz Eduardo e
Isadora Luiza

Já para o casal Person Loch e Jenice Corte Loch, também de Marechal Rondon, a decisão
de adotar surgiu quando já estavam juntos há 12 anos e descobriram, que por problemas
de saúde não gerariam seus filhos. Seis anos após a adoção, os gêmeos são a imensa
alegria do casal. “A tristeza de não poder gerar filhos naturais foram rapidamente
esquecidas devido ao amor que sentimos por eles”, comentam.
O casal relata ainda que sofreu opiniões contrárias a adoção, porém, nenhuma delas
influencia na convivência com os filhos. “No dia a dia, o fato de serem adotivos ou
fisicamente diferentes de nós passa totalmente despercebido, porque não há amor maior
e nada mais importante do que eles em nossas vidas”, destacam alegres.

Há vários estudos que com-
provam a importância da relação
familiar para evitar desequilíbri-
os e fracassos individuais, soci-
ais, psicológicos e até fisiológicos.

De um lado, famílias desestru-
turadas, sem boas perspectivas
para o futuro, pessoas destruídas
por vícios, indivíduos que não têm
afeto, inseguros e carentes de
valores, famílias em que os maus
tratos regem a convivência. Esses
e outros diversos motivos levam
ao desamparo de crianças.

Em contrapartida, homens e
mulheres ansiosos por uma fe-
cundação que não se concretiza,
famílias transbordando amor e
carinho e preparadas financeira-
mente aguardam a possibilidade
de uma adoção.

No Brasil, a adoção é vista
como uma medida protetiva à
criança e ao adolescente. Isso se
instituiu com a Constituição de
1988. Conforme a psicóloga da
Vara da Infância, da Juventude e
da Adoção de Marechal Cândido
Rondon, Romilda Geuilland, sig-
nifica que, embora a vontade de

alguém ter um filho seja grande,
a adoção priorizará o bem-estar
das crianças e dos adolescentes.
Ou seja, o juiz analisa se a ado-
ção trará para a criança oportu-
nidades de desenvolvimento físi-
co, psicológico, educacional e
social. Essa é uma das questões
trabalhadas no curso de prepa-
ração à adoção.

Mais de 43.600 casais aguar-
dam um filho na fila de adoção
neste país. E mais de 40 mil crian-
ças estão aguardando por uma
família. Na comarca de Marechal
Cândido Rondon atualmente há
duas crianças disponíveis para
adoção. Isso não significa que
outras não estejam esperando
por novos pais. Porém, apenas
essas duas estão com o proces-
so correto e pronto para conhe-
cerem uma nova família.

Mas, afinal de contas, por que
a adoção é um processo difícil?
Por que o caminho a percorrer
por aqueles que pretendem ser
pais adotivos é tão extenso? E o
tempo de espera, muitas vezes,
tão longo?
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No ano de 2008 o Cadastro
Nacional de Adoção (CNA) foi
criado para servir de ferramenta
aos juízes das Varas da Infância e
da Juventude. Esse cadastro
agiliza o processo de adoção.
A psicóloga Romilda explica como
funciona todo o processo. Quando
decidirem adotar, os interessados
devem ir até a Vara da Família de
Infância e Juventude do município
e preencher um formulário.
Também recebem uma relação de
documentos necessários para
iniciar o processo.
Com toda a documentação em dia,
os interessados devem participar
do curso de preparação psicossoci-
al e jurídica para adoção e
submeterem-se a uma avaliação
psicológica com entrevistas e
visitas de profissionais. Os resulta-
dos dessas avaliações são encami-
nhados ao Ministério Público e ao
juiz da Vara da Infância. Se
aprovadas as condições, os
adotantes recebem um número que
os insere no Cadastro Nacional de
Adoção (CNA) para acompanhar o
processo.

 MARIANA HELFENSTEIN ROSA

Na decisão de adotar, como em
qualquer outra decisão, podem
ocorrer dúvidas. Claudiane e Ailson,
por exemplo, têm medo da dificulda-
de que pode existir em formar vínculo
com uma criança maior de 13 anos.
Aparentemente, esse medo rege
muitos adotantes, fazendo com que
adotar um bebê seja mais difícil.
Outro ponto importante a ser desta-
cado é o fato de estar aberto a adotar
uma criança de qualquer parte do
país. Esta é uma possibilidade,
assim como é possível escolher a cor
da criança, o estado de saúde, etc.
Entretanto, a psicóloga Romilda
relata que essas pessoas não devem
esquecer a necessidade de se
deslocar até a criança caso os perfis
sejam compatíveis, um dos motivos
que faz o Poder Judiciário pedir
atenção especial aos disponíveis
para adoções mais próximas.

Sempre que há uma criança disponível para adoção, é consultado o
CNA. A partir daí, observa-se a ordem de antiguidade dos candida-
tos à adoção. Compara-se o perfil da criança aos perfis dos adotan-
tes e faz-se o contato com o candidato selecionado para ver se há
disponibilidade de acolher uma criança naquele momento.
Se houver essa disponibilidade, é apresentado ao indivíduo o histórico
de vida da criança. Aceitando as condições, ele conhece o candidato a
futuro filho por foto. O próximo passo é a aproximação gradual, visitas
ao abrigo, passeios curtos. Inicialmente de longe, posteriormente com
contato direto juntamente de uma assistente social e psicóloga.
A criança também opina sobre a adoção. Por isso, o processo só
chega ao fim quando ambas as partes têm certeza de que formarão
uma família com os princípios fundamentais ao bom desenvolvimen-
to dessa criança ou adolescente.
Após a sentença da adoção ser proferida, é lavrado um novo registro
de nascimento para a criança. Nesse momento, ela recebe o
sobrenome da nova família e, se todos concordarem, um novo nome.
É aí que a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico.

omo funcionaC

Pedido negado
Alguns motivos podem inviabilizar a adoção, é oAlguns motivos podem inviabilizar a adoção, é oAlguns motivos podem inviabilizar a adoção, é oAlguns motivos podem inviabilizar a adoção, é oAlguns motivos podem inviabilizar a adoção, é o
caso do estilo de vida, que pode ser consideradocaso do estilo de vida, que pode ser consideradocaso do estilo de vida, que pode ser consideradocaso do estilo de vida, que pode ser consideradocaso do estilo de vida, que pode ser considerado

incompatível com criação de uma criança. Tincompatível com criação de uma criança. Tincompatível com criação de uma criança. Tincompatível com criação de uma criança. Tincompatível com criação de uma criança. Também,ambém,ambém,ambém,ambém,
se da parte de quem analisa o pedido de adoção,se da parte de quem analisa o pedido de adoção,se da parte de quem analisa o pedido de adoção,se da parte de quem analisa o pedido de adoção,se da parte de quem analisa o pedido de adoção,

o indivíduo possuir razões consideradaso indivíduo possuir razões consideradaso indivíduo possuir razões consideradaso indivíduo possuir razões consideradaso indivíduo possuir razões consideradas
equivocadas como desejo de adotar paraequivocadas como desejo de adotar paraequivocadas como desejo de adotar paraequivocadas como desejo de adotar paraequivocadas como desejo de adotar para

acabar com a solidão, superar a perdaacabar com a solidão, superar a perdaacabar com a solidão, superar a perdaacabar com a solidão, superar a perdaacabar com a solidão, superar a perda
de um ente ou superar uma crisede um ente ou superar uma crisede um ente ou superar uma crisede um ente ou superar uma crisede um ente ou superar uma crise

conjugal, o pedidoconjugal, o pedidoconjugal, o pedidoconjugal, o pedidoconjugal, o pedido
será negado.será negado.será negado.será negado.será negado.

úvidasD
ARQUIVO PESSOAL

A porcentagem de crianças disponíveis para adoção que se
encaixam nos perfis dos pretendentes é muito pequena. Por este

motivo, muitas famílias acabam esperando anos por uma criança.
Não somente em Marechal Cândido Rondon, mas na maior

parte do país, os adotantes preferem crianças de no máximo 12
anos. Essas também são questões trabalhadas pela equipe de

psicólogos dos fóruns.  “Geralmente as pessoas tem uma
idealização no desejo de serem pais. Trabalhamos no sentido
de fazer os futuros pais perceberem que adotar a criança, a

tornará filho independente de como ela seja. Por exemplo,
quando você está gestando a criança você também não sabe

como ela será. Se terá a cor do olho do pai ou da mãe, se
nascerá com alguma deficiência ou não”, ressalta a psicóloga.
O casal de empresários rondonenses Ailson Jeferson Packer e
Claudiane Miriam Wall Packer aguardam a chance de conhe-

cer o rosto da criança que poderão chamar de “meu filho,
minha filha”. A espera já dura dois anos. Desde o início do

processo até o momento, o curso fez com que eles mudassem
de ideia. “Queríamos um bebê de até um ano. Mas acabamos
mudando a nossa visão, justamente devido aos depoimentos e
o aprendizado que adquirimos neste tempo. Além disso, se vier

mais de um, também ficaremos felizes”, afirmam.
Recentemente, uma criança com o perfil que desejam estava
disponível em uma comarca próxima de Marechal Cândido

Rondon, porém, “A parte ruim é que às vezes o Fórum não dá
tempo suficiente para os pais conviverem e formar um vínculo
afetivo com a criança antes de ganhar a guarda dela, mesmo

que seja a guarda provisória”, relataram eles, que devido a
pressão para decidirem a respeito da criança, optaram por

continuar na fila de espera.

Fila de espera

 Claudiane e
Ailson Packer

aguardam uma
adoção há
dois anos

Psicóloga da Vara da
Infância, da Juventude e

da Adoção de Marechal
Cândido Rondon, Romilda

Geuilland

Entrega legal
Outra importante questão em que se vem trabalhandoOutra importante questão em que se vem trabalhandoOutra importante questão em que se vem trabalhandoOutra importante questão em que se vem trabalhandoOutra importante questão em que se vem trabalhando
é a entrega legal, prevista no Estatuto da Criança e doé a entrega legal, prevista no Estatuto da Criança e doé a entrega legal, prevista no Estatuto da Criança e doé a entrega legal, prevista no Estatuto da Criança e doé a entrega legal, prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, artigo 13, parágrafo único), em queAdolescente (ECA, artigo 13, parágrafo único), em queAdolescente (ECA, artigo 13, parágrafo único), em queAdolescente (ECA, artigo 13, parágrafo único), em queAdolescente (ECA, artigo 13, parágrafo único), em que

os tribunais de justiça brasileiros oferecem acolhimentoos tribunais de justiça brasileiros oferecem acolhimentoos tribunais de justiça brasileiros oferecem acolhimentoos tribunais de justiça brasileiros oferecem acolhimentoos tribunais de justiça brasileiros oferecem acolhimento
a grávidas além de acompanhamento psicoterapêuticoa grávidas além de acompanhamento psicoterapêuticoa grávidas além de acompanhamento psicoterapêuticoa grávidas além de acompanhamento psicoterapêuticoa grávidas além de acompanhamento psicoterapêutico

que permite a ela refletir e construir a suaque permite a ela refletir e construir a suaque permite a ela refletir e construir a suaque permite a ela refletir e construir a suaque permite a ela refletir e construir a sua
 decisão de entregar o filho à adoção após o decisão de entregar o filho à adoção após o decisão de entregar o filho à adoção após o decisão de entregar o filho à adoção após o decisão de entregar o filho à adoção após o

 nascimento, sem sofrer discriminação, nascimento, sem sofrer discriminação, nascimento, sem sofrer discriminação, nascimento, sem sofrer discriminação, nascimento, sem sofrer discriminação,
pressão ou prejulgamento. E sem precisarpressão ou prejulgamento. E sem precisarpressão ou prejulgamento. E sem precisarpressão ou prejulgamento. E sem precisarpressão ou prejulgamento. E sem precisar

optar por abortos ilegais, partooptar por abortos ilegais, partooptar por abortos ilegais, partooptar por abortos ilegais, partooptar por abortos ilegais, parto
desamparado ou abandonodesamparado ou abandonodesamparado ou abandonodesamparado ou abandonodesamparado ou abandono

de crianças em locaisde crianças em locaisde crianças em locaisde crianças em locaisde crianças em locais
 desprotegidos. desprotegidos. desprotegidos. desprotegidos. desprotegidos.

ncontrando uma
nova família

E

 Quem pode e quem não pode adotar
A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90),

apesar de estabelecer regras e restrições facilitou a adoção. Podem adotar:
 Aqueles que tiverem pelo menos 18 anos;
 Pessoas de qualquer estado civil;
 Indivíduo pelo menos 16 anos mais velho que a criança ou adolescente a
ser adotado;
Não podem adotar ou ser adotadosNão podem adotar ou ser adotadosNão podem adotar ou ser adotadosNão podem adotar ou ser adotadosNão podem adotar ou ser adotados
 Pessoas com mais de 18 anos de idade, exceto quando já convivia com
aqueles que o adotarão, caso em que a idade limite é de 21 anos;
 Avós, bisavós, irmãos não podem adotar seus descendentes;
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Quatro Pontes busca evoluir
na saúde e na educação

 NA SAÚDE, COM MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA E NA EDUCAÇÃO, COM ENSINO À DISTÂNCIA
 Após duas licitações deser-

tas, a Secretaria de Saúde de
Quatro Pontes conseguiu realizar
a contratação emergencial de um
médico ginecologista e obstetra
para a Unidade Básica de Saúde
(UBS). Trata-se de Edu Henrique
Azevedo, que se especializou em
São José dos Pinhais (Curitiba) e
atua há cinco anos na área.

O profissional iniciou o
atendimento na última sexta-
feira (13), das 08 ao meio-dia e
das 13 às 17 horas. As consul-
tas serão realizadas todas as

sextas-feiras, e em apenas uma
quarta-feira de cada mês. O
agendamento deve ser feito di-
retamente na Unidade Básica.

Por outro lado, na segunda-
feira (16), o prefeito de Quatro
Pontes, João Laufer, juntamente
com o secretário de Administra-
ção e Planejamento, vice-prefeito
Tiago Hansel, e a secretária de
Educação, Cultura e Esportes, Ara-
celi Tauchert, acompanhado do
deputado federal Sérgio Souza,
esteve em audiência na capital do
Estado com o reitor do Instituto

Federal do Paraná (IFPR), profes-
sor Odacir Antônio Zanatta, para
apresentar e formalizar o interes-
se de implantar um polo de Ensi-
no à Distância (EaD) no município.

Laufer expôs as demandas
de ensino técnico e a importân-
cia da instalação de uma institui-
ção de ensino federal no muni-
cípio, bem como em cidades vi-
zinhas. Além disso, se colocou à
disposição para prestar informa-
ções e empreender todos os
esforços necessários à implan-
tação do EaD no município.

Iniciou esta semana, em En-
tre Rios do Oeste, o curso de
técnicas em confeitaria, que está
sendo realizado em parceria
com a Secretaria de Assistência
Social e o Senac de Marechal de
Cândido Rondon.

O curso é totalmente gratuito,
tendo como público prioritário os
cadastrados junto à assistência
social do município. As vagas re-
manescentes são destinadas para
o restante da comunidade.

Ao total, são 20 vagas e o
curso segue até a sexta-feira
27 nas dependências do Cen-
tro de Convivência da Criança
e do Adolescente.

Com o curso, os participantes
estarão aptos a elaborar e comer-
cializar diversas receitas. O objeti-

A Secretaria de Saúde de
Mercedes recebeu na manhã
da última terça-feira (17)
quatro novos veículos. As
chaves foram entregues
pela prefeita Cleci Loffi ao
vice-prefeito e secretário de
Saúde Edson Schug e servi-
dores da pasta.

Os veículos obtidos com
recursos oriundos do municí-
pio, Governo Federal, do Es-

vo é dar ao munícipes a oportuni-
dade de se profissionalizar e en-
trar no mercado de trabalho, ob-
ter uma renda extra ou até mes-
mo, montar seu próprio negócio.

ASSESSORIA

tado do Paraná e VigiaSUS re-
forçarão a frota de transporte
de pacientes em tratamento
fora de domicílio e ajudarão
no atendimento das equipes
da saúde da família.

O investimento foi maior
do que R$ 341 mil. Em janei-
ro a Secretaria de Saúde de
Mercedes já havia recebido
dois carros como parte da re-
novação da frota.

Secretaria de Saúde de Mercedes
recebe novos veículos

 Médico
ginecologista

e obstetra,
Edu Henrique

Azevedo,
iniciou o

atendimento
na última

sexta-feira
(13)

A prefeita Cleci Loffi entregou as chaves do Chevrolet Onix, Prisma, Spin e a Van Renault Master

DIVULGAÇÃO

Entre Rios do Oeste em parceria com o Senac
promove curso de técnicas em confeitaria

O curso Técnicas em
Confeitaria iniciou no

dia 16 e segue até o dia
27 deste mês

 ASSESSORIA
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EM TRÊS MESES, UM NOVO ENCONTRO SERÁ REALIZADO PARA AVALIAR OS RESULTADOS

População de Pato Bragado aprova
implantação de ruas de mão única

 Na noite da última quinta-fei-
ra (12), no centro cultural de Pato
Bragado, a administração realizou
uma audiência pública a respeito
da implantação de vias únicas
próximo aos educandários.

Na ocasião, o engenheiro ci-
vil Guilherme Rosinski explicou a
necessidade de providenciar al-
terações na sinalização vertical e
horizontal das ruas Guaíra e Ma-
ringá e da Rua Guarapuava, en-
tre as ruas Florianópolis e Padre
Alois Mark.

As mudanças irão ocorrer nas
vias de acesso à Escola Munici-
pal Marechal Deodoro, Centro
Municipal de Educação Infantil
(Cmei) Gotinha de Mel e Projeto
Piá Luz do Futuro.

De acordo com o prefeito bra-
gadense Leomar Rohden (Mano),
por enquanto as modificações

serão a título de experiência. Den-
tro do prazo de três meses, a
administração irá realizar um
novo encontro com a população
para avaliação dos resultados. “Se

tivermos um aval positivo, segui-
remos promovendo as alterações
finais que se concentrarão nos
passeios e estacionamento” citou
o gestor.

 Mudanças apresentadas pelo engenheiro civil
Guilherme Rosinski, foram aprovadas
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A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Educação e Cultura, abriu Proces-
so Seletivo Simplificado para As-
sistente de Alfabetização no âmbi-
to do Programa Mais Alfabetiza-
ção. O programa visa “fortalecer e
apoiar as unidades escolares no
processo de alfabetização para fins
de leitura, escrita e matemática, dos
estudantes no 1º ano e no 2º ano
do ensino fundamental”.

A principal função do assis-
tente de alfabetização é auxiliar
o professor regente de turma nas
atividades. A seleção será feita
por meio de análise de documen-
tos apresentados no momento

da inscrição, privilegiando a qua-
lificação dos candidatos.

As inscrições vão até ama-
nhã (20) na Secretaria de Edu-
cação e Cultura, em horário de
expediente.

As atividades desempenhadas
pelo Assistente de Alfabetização
são de cunho voluntário, confor-
me definido pela Lei 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, contando
com ressarcimento de R$ 150 para
alimentação e transporte de acor-
do com a Resolução MEC/FNDE
nº 7, de 22 de março de 2018. O
assistente pode atuar por cinco
horas semanais, podendo acumu-
lar até oito turmas.

 Inscrições para Assistente de
Alfabetização em Nova Santa

Rosa seguem até amanhã
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QUINTA (19)
Berenice Gualtieri Prates Roma,
Adriane Hein, Indianara
Willemann, Rosmarina Feiten
Gonçalves

SEXTA-FEIRA (20)
Jeferson Burg, Kepler Otto,
Adriane Kappes Vorpagel,
Jessica da Silva, Elisabeth
Regina Sturm Gomes, Luiz
Carlos Cardozo, Gianmarco
Stoef, Iza Vasques

SABADO (21)
Diego Rodrigues, Scheila Schulz
Rohr, Joel Ricardo Hanauer,
Rosa Maria Bueno, Ilvani
Lengert, Tania Solange Lamb
Schreiner, Elisandra Sander,
Tânia Schreiner, Perenisse
Detsch, Lenir Christmann

DOMINGO (22)
Sandra Lamb, Siana Rohenkohl,
Amauri Grando, Clemir Falinski,
Teresinha Francener Lippert,
Elisangela Trindade, Jailson
Martins

SEGUNDA (23)
Cristiane Auler, Ana Patrícia
Fontanive, Leocir Lang, Sergio
Schone, Patricia Von Borstel,
Lourdes Rizzatti

TERÇA (24)
Francieli Schneider Renna,
Amarildo Reffatti, Isabela Bueno

QUARTA (25)
Analore Schmidt, Emanuela
Conradi, Adriana Marcia
Campos

Aniversariantes
  da Semana

Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
19 de abril de 2018

Miss Nova
 Santa Rosa

Acontece amanhã (20), em
Nova Santa Rosa, o 11º

concurso que elegerá a nova
Miss 2018-2019. Seis

candidatas disputam o título.
Jennifer Beatriz Cavalcante

de Siqueira, Jennifer
Monique Ikert, Karolayne
Aline Pereira Motta, Nicoli
Patricia Schewe, Samanta

Santos da Silveira e Thaline
Nataliane Valiente. O evento
ocorrerá a partir das 22 horas
no Pavilhão da Comunidade

Católica Santa Rosa de
Lima. Banda Savana Show

animará a noite.

Anfitriões do Eisbein realizado com sucesso na semana
passada em Nova Santa Rosa. Primeira-dama Ivone,
Prefeito Norberto Pinz, presidente da Acinsar Omir

Hettwer e a esposa Eliane.Maria Carneiro com as filhas Aline e Ana Paula. São de Entre Rios do Oeste. Foto Leila

Affonso Celso Gonçalves
Junior e Rosmarina Feiten
Gonçalves. Ela aniversária

nesta quinta-feira (19)
Sucesso total!

O tradicional jantar alemão -
Eisbein realizado semana
passada em Nova Santa
Rosa foi sucesso total. O
prato típico atraiu grande

público de todos os lados da
região. Em torno de 600

pessoas prestigiaram. Após o
jantar, os grupos de dança

alemã Immer Lustig e
Heimatland, que são

mantidos pela Prefeitura e a
Banda Viva Voz animaram o

restante da noite. Belo
evento organizado

pela Acinsar.

Viramundo contação de histórias
Na última sexta-feira (13), no Sesc de Toledo, na abertura do
Balaio de Histórias estreou a sessão de histórias brincantes

Caramba, Carambola do Projeto Viramundo que tem o roteiro,
idealização e contação feitos por Leomir Bruch. O público-alvo

desta sessão é de quatro anos. Hoje (19) e amanhã (20)
Viramundo se apresenta nas escolas de Marechal Cândido

Rondon. Mais informações pelo (44)99980-1904 com o artista.

20ª Festa do
Frango

A Associação de
moradores da Linha

Palmital, de Marechal
Cândido Rondon, promove

a 20ª Festa do Frango
neste sábado (21) a partir
das 20 horas. Haverá baile

animado por Leandro e
Marcelo. As fichas para o

jantar são limitadas e
estão sendo vendidas nos
Supermercados Copagril,

Toni Bebidas, Lanchonete
do Toni ou com os

membros da diretoria da
associação ao valor de R$
25 adulto e R$ 12 infantil.
Mais informações, (45)

99979-2594 e 99915-3140.

Da sociedade de Quatro
Pontes o Secretário de

desenvolvimento
econômico Pedro Becker e

a esposa Claudete.

Júlio Sabadini Júnior e a esposa Larissa. Ele gerência o
Banco do Brasil de Nova Santa Rosa.

O modelo rondonense 
Matheus Matte que desfilou

recentemente na  Mercedes-Benz
Fashion Week de Istambul.
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Algo chegará ao seu limite e pedirá trans-
formações. Momento certo para sentar,
planejar, e fazer acontecer. Tenha metas,
saiba onde deseja chegar. Não tenha medo
de ousar, assumir o risco pode ser a única
forma de saber se aquilo podia dar certo.

Semana intensa e cheia de desafios no
trabalho e nas relações pessoais. A vida
pede novidades e se você não mudar por
bem, pode ser tirado da zona de conforto.
Lide com cada assunto de forma objetiva.
Não deixe a ansiedade dominar.

Hora de rever acordos e relações. Algo
precisa mudar. Avalie o que cabe a você e
o que cabe aos outros. É importante ter
metas claras e ser mais profundo e obje-
tivo, buscar mais sentido e significado em
tudo que faz.

Alguma coisa precisa mudar em sua vida
e forma de pensar. Reavalie cada ponto
de tudo que aconteceu desde o começo
do ano. Avalie se está confiando nas pes-
soas certas. Semana positiva para assun-
tos da família e para descansar.

Repense as prioridades. Organize melhor
a rotina para ter mais tempo de fazer o
que você gosta. Bom momento para rever
pontos importantes na relação amorosa
e com os filhos. Divida as responsabilida-
des. Talvez você precise de mais liberdade.

Dias positivos para assuntos de traba-
lho. Alguma coisa importante pode mu-
dar em sua vida. É um bom momento para
rever planos. Confie mais nos sinais que
recebe e perceba se não é mesmo hora de
mudar os rumos de vida.

Hora analisar friamente seus projetos. Não
pense duas vezes em cortar o que não vale
mais o custo x benefício. Conte os projetos
mais importantes só para quem realmente
confia. Momento de renovação no circulo
de pessoas que fazem parte da sua vida.

Novidades de todos os lados. Aproveite
para se cuidar mais, fazer coisas que gos-
ta, pensar em você. É fundamental ter al-
guma válvula de escape. Bom momento
para ajustar a rota com seus pares e fazer
planos para as próximas semanas.

Muita coisa volta a fluir. Mas ainda num
ritmo lento. Hora de fazer um balanço, per-
ceber o que vale ou não vale a pena, fazer
mudanças. Importante focar no que trará
resultado e tem mais a ver com seus propó-
sitos. Reduza a velocidade e arrume a vida.

Organize a rotina. Coloque os pensamen-
tos em prática. Estabeleça prioridades.
Escolha melhor com quem contar em cada
coisa. Momento mais estável e feliz no
amor e nas relações em geral. Cuide me-
lhor da saúde.

Alguma coisa precisa mudar em sua roti-
na. Assuntos de família pode te deixar
mais irritado, isso é um bom sinal de que
as coisas precisam mudar. Encontre tem-
po para se divertir, relaxar, namorar, fazer
coisas que ama.

Semana para sentar e organizar as con-
tas. Repense valores e prioridades. Ana-
lise o custo x beneficio de tudo. Dias fe-
lizes para conversas e encontros, cursos
e viagens. Retome contatos e reveja ami-
gos de quem gosta.

HORÓSCOPO

culinária
Paçoca de banana da terra  12 bananas da

    terra
 1 pitada de sal
 200 g de coco
    em flocos
 Açúcar refinado
    ou mascavo
    a  gosto
 Água
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 Chegando a Porto Seguro, Pedro Álvares Cabral foi conversar com um
índio:

— Nativo desta terra tão bela... Como se chamas?
— Índio chamar Bah! — respondeu ele.
— Preciso de um favor seu, senhor Bah!

— Bigodudo falar, Bah escutar...
— A vela do meu barco apagou! Preciso que você vá nadando até aquele
outro navio e avise os meus companheiros que descobrimos uma nova

terra!
— O que Bah ganhar com isso?

— Como homenagem a vossa senhoria esta terra se chamará Bahfoi!
— Ah, não, Bah não querer ir... Bah ter muita preguiça... Melhor o senhor

chamar a terra de Bahia!

 Em plena luz do dia, um índio alto e forte,
armado com um tacape, aborda uma

senhora.
— Se não der bolsa pra índio, mulher morre!

— ameaçou.
Apavorada, a mulher lhe entrega a bolsa.

— Se não der colar pra índio, mulher morre!
A mulher lhe entrega o colar.

— Se não der relógio pra índio, mulher morre!
A mulher tira o relógio e no auge do
desespero deixa escapar um peido.

— Se não der buzininha pra índio, mulher
morre!

DIVULGAÇÃO

MODO DE PREPARO:
 Lave e corte as bananas ao meio.
 Acrescente o sal e cozinhe por
      aproximadamente 20 minutos.
 Em seguida, descasque as bananas e amasse.
 Adicione o coco em flocos e misture.
 Molde como quiser e leve à geladeira.
 Sirva frio.

De acordo com a culinária indígena,
da qual a receita faz parte, é

preferível usar bananas que não
estão totalmente maduras. Isso

favorece na consistência da paçoca.
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Canabinoide sintético
De acordo com o Departamento de Saúde Pública (IDPH, sigla
em inglês), de Chicago, o canabinoide sintético possui traços
de brodifacoum, substância extremamente tóxica usada como
veneno de rato. A maior parte destas drogas sintetizadas de forma
clandestina é produzida sem um controle rigoroso contra
impurezas, solventes e procedimentos de qualidade. Além de
mortes, a droga provoca tosse com sangue, sangue na urina,
sangramento do nariz e das gengivas e é 80 a 100 vezes mais
potente do que a maconha.

Rótulo dos alimentos
Novo sistema de rotulagem é estudado. A mudança ocorre porque
o consumidor precisa ter a possibilidade de interpretar os dados
contidos na embalagem para fazer escolhas conscientes e
compatíveis com um estilo de vida mais saudável.
 Gorduras, açúcar e sódio são nutrientes fortemente associados
ao desenvolvimento de doenças crônicas e poder identifica-los
nos rótulos é fundamental.

Câncer de próstata
Estudo feito na Inglaterra mostrou que um teste único de PSA —
exame de sangue que aponta alterações ligadas à próstata —
não tem efeito significativo na redução de mortes por câncer.  É
necessário consultar-se com o urologista e inclusive detectar outros
problemas de saúde assintomáticos. O rastreamento também leva
em conta a história familiar, fatores de risco e o toque retal.

Obesidade infantil
Estima-se que, no mundo, 41 milhões de crianças com menos de
5 anos estejam acima do peso. Baixo peso ao nascer, baixa
estatura e ganho de peso aquém do esperado causam maior
risco de obesidade e diabetes no futuro. É importante que os
pais participem ativamente das escolhas alimentares incluindo
alimentos saudáveis, e sejam bons modelos, além de estimular
exercícios e limitar o tempo nas telinhas.

Perfil do câncer
Cientistas uniram forças para ler genes de tumores cancerígenos
e descobriram que mesmo “distantes”, como no ovário e na
mama, por exemplo, podem ter uma forma idêntica de se originar.
Em vez de classificar o câncer pelo local em que ocorre, a tendência
é caracterizá-lo pelo tipo de mutação. Além disso, já começaram
a aparecer os primeiros remédios que miram alvos específicos
dentro das células do câncer.

Proibidos por contaminação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou
recolher lotes de água mineral da marca Santa Rita do Sapucaí
devido à concentração elevada de bactérias  causadoras de
infecções. A Indústria de Laticínios Santa Tereza Eirel também
constatou irregularidades em queijos, que provocam diarreia
e sintomas parecidos com a gripe. E o Grupo ZD Alimentos
detectou uma falha operacional que pode ter liberado
filamentos metálicos em chocolates. 

Gripe H3N2:

Se a versão da H1N1 (gripe
suína) assustou, prepare-se
para conhecer a H3N2. Atacou
mais de 47 mil pessoas nos Es-
tados Unidos provocando di-
versas mortes, principalmente
de crianças e idosos. E agora
chegou ao Brasil. Inclusive, no
Paraná já foram registradas
mortes com suspeitas de H3N2.
Apesar de parecer novidade,

revenção e imunizantesP
O H3N2 não exige prevenção especial. Seguir a etiqueta de higiene é uma boa forma de
evitar. Colocar o braço na frente da boca ao tossir, lavar as mãos, evitar circular em locais
fechados com pessoas infectadas e, aos primeiros sinais de sintomas, procurar um médico.
Contudo, a vacina é extremamente importante. Em laboratórios da rede privada, ela já está
disponível para qualquer pessoa a um preço médio de R$ 130. Na rede pública, o Ministério
da Saúde promoverá a partir deste mês, uma campanha nacional destinada aos mais
vulneráveis. A vacina que será distribuída na campanha deste ano protege contra o
H1N1, o H3N2 e também um subtipo do influenza B.

o vírus causou surto nos
EUA e está no Brasil

COM A CHEGADA DO
FRIO, O VÍRUS
INFLUENZA, CAUSADOR
DA GRIPE, DEVE
CIRCULAR COM MAIS
INTENSIDADE

esse vírus trafega pelo país há
bastante tempo.

Segundo o último informe
epidemiológico, divulgado pela
Secretaria de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde, 13
estados brasileiros já registra-
ram um total de 57 casos de Sín-
drome Respiratória Aguda Gra-
ve causado pelo influenza H3N2.
Vários pacientes morreram.

O GOVERNO OFERTARÁ A
VACINA PARA PESSOAS

QUE PODEM DESENVOLVER
REAÇÕES MAIS GRAVES AO

VÍRUS, COMO:
 Crianças de 6 meses a 5
    anos de idade;
 Gestantes; puérperas, isto
   é, mães que deram à luz há
   menos de 45 dias;
 Idosos;
 Profissionais de saúde,
   professores da rede pública
   ou privada, portadores de
   doenças crônicas, povos
   indígenas e pessoas
   privadas de liberdade.
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RICARDO
BRANDT,
PROFESSOR DA
UNIOESTE E
TRIATLETA, ESTÁ
SE PREPARANDO
DESDE 2017

Prova IronMan Brasil 2018 terá
representante de Marechal Rondon

 O IronMan Brasil é uma das
provas mais difíceis do mundo,
constituída de 3,8km de natação
(no mar) 180km de ciclismo e
42km de corrida. Será disputada
no dia 27 de maio, em Florianó-
polis, Santa Catarina. Participarão
2.500 atletas, de mais de 20 paí-
ses. Serão classificados 40 atle-

 O professor Ricardo diz
que pretende melhorar

sua colocação

tas para o IronMan World Cham-
pionship, que acontecerá em ou-
tubro no Hawaii.

O professor Ricardo Brandt
do curso de Educação Física, ba-
charelado da Unioeste, com
doutorado em Psicologia do Es-
porte, também é triatleta. Ele
está se preparando desde 2017

para a prova. Já a disputou em
2015 e a expectativa é que seu
tempo esteja entre os melhores
de sua categoria na faixa etária
dos 30 a 34 anos.

DIVULGAÇÃO

No último sábado (14), dando
início a competição Chave Bronze
do Campeonato Paranaense de
Futsal de 2018, a equipe de Nova
Santa Rosa estreou com vitória.

O jogo de abertura, com en-
trada gratuita, aconteceu no Gi-
násio de Esportes Eurides Pribe,
em Nova Santa Rosa.  O time da

Na noite da última quinta-fei-
ra (12), no ginásio Ney Braga, em
Marechal Rondon, pela final da
1ª fase do 42º Troféu Difusora/
Sicoob de Futsal, a equipe Entre
Rios Futsal venceu o Palotina por

casa venceu o Catanduvas/Ativa
Sport por 4 a 1.

De acordo com o diretor do
Departamento de Esportes,
Éder Pavão (Ceará), a equipe
almeja bons resultados. “Neste
ano, temos novo elenco com
pratas da casa sob o comando
do Técnico Gauchinho”.

Segundo Gauchinho, o ob-
jetivo dos treinamentos realiza-
dos até o momento era, exata-
mente, conquistar a vitória na
primeira partida.

O próximo desafio da equipe
será neste sábado (21), às 20h30
em Quedas do Iguaçu contra o
Constantini Quedas Futsal.

Nova Santa Rosa Futsal estreia com vitória
no Chave Bronze do Paranaense de Futsal

2 a 0 e se classificou em 1º na
Chave B. O próximo confronto na
fase decisiva é contra a equipe
de Nova Santa Rosa/Cooatol na
próxima terça-feira (24) também
em Marechal Rondon.

Entre Rios do Oeste se classifica em
1º na Chave B do Troféu Difusora

Entre Rios Futsal venceu o lanterna Palotina
e terminou na 1ª colocação, com 12 pontos

 DIVULGAÇÃO

 Apesar de ter iniciado os treinamentos há pouco tempo, a equipe atingiu o primeiro objetivo
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Copagril Futsal vence fora de
casa e avança na Liga Nacional

 Na semana passada a equi-
pe Copagril/Sempre Vida/Sicredi/
Marechal Cândido Rondon deixou
Marechal Rondon rumo ao Rio
Grande do Sul onde teria dois de-
safios pela Liga Nacional de Fut-

EM SOLO GAÚCHO,
COPAGRIL GARANTE A
PRIMEIRA VITÓRIA NA
LIGA NACIONAL, MAS
PERDE PARTIDA
NA SEQUÊNCIA

sal (LNF). O primeiro, no sábado
(14), contra o time Assoeva, a
equipe rondonense venceu por 4
a 2. O segundo, na terça-feira (17),
contra o Carlos Barbosa, um em-
pate já se considerava resultado
positivo e, mesmo digna da vitó-
ria, a Copagril perdeu por 2 a 1.

Pelo Campeonato Paranaen-
se, a Copagril volta a jogar em
casa na próxima terça-feira (24),
às 20h15, no Ginásio Ney Braga
contra o Foz Cataratas.

 O Centro Poliesportivo Seno
José Lang de Quatro Pontes

será palco, neste domingo (22),
de partidas válidas pela 2ª

rodada da 5ª Copa Marechal
de Futebol – categoria sub-15 e

sub-17, organizada pela JZ
Sports, em parceria com a

Secretaria de Esporte e Lazer
de Marechal Cândido Rondon.
O embate será entre Quatro
Pontes e Marechal Rondon,

sendo que o jogo da categoria
sub-15 será às 09 horas e a
partida da categoria sub-17

está marcada para as 10 horas.
No domingo (15), as

equipes quatropontenses
estrearam na competição

contra Toledo, em Toledo. Os
donos da casa derrotaram

Quatro Pontes por 10 a 0 na
sub-15, e na sub-17 por 4 a 0.

Quatro Pontes e
Marechal Rondon

decidem a 2ª
rodada da 5ª

Copa Marechal
de Futebol

 Pela LNF, dos dois jogos no Rio Grande do Sul, a
Copagril obteve uma vitória e uma derrota

 DIVULGAÇÃO
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O Ciclistas desafiaram o trajeto de Cicloturismo realizado em Mercedes

A 2ª etapa do 6º Circuito Regional de
Cicloturismo realizada no último domingo
(15), em Mercedes reuniu 390 ciclistas ins-
critos, vindos de diversas regiões do Para-
ná, Mato Grosso do Sul e da Argentina.

Antes da largada, a Prefeita Cleci Lo-
ffi e o Secretário de Esporte, Lazer e Tu-
rismo Edson Vilar deram as boas-vindas
aos participantes.

O maior percurso era de 47,7 km e o
menor de 25,1 km.

Na chegada dos trajetos, de volta ao
Clube Grêmio, os ciclistas desfrutaram do
almoço a base de costelão recheado, pra-
to típico de Mercedes.

No período da tarde, houve a distri-
buição de troféus e sorteio de brindes in-
cluindo cinco bicicletas aro 29.
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Aeroporto de Toledo começa a ser
preparado para receber voos diários

Nesta semana uma equipe da
empresa Azul Linhas Aéreas fez
uma visita ao Aeroporto Luiz Dal-
canale Filho, em Toledo, localiza-
do na PR-182, saída para Palotina.

As adequações necessárias
para que o Aeroporto comece a
operar voos comerciais ainda em
2018 já começaram no final do
mês de março.

Uma empresa de Cascavel,
vencedora da licitação pública,
está executando a obra. Ela tem
90 dias para o término, mas, se o
tempo se mantiver estável, essas

 EQUIPE DA AZUL ACOMPANHA AS ADEQUAÇÕES QUE ESTÃO SENDO FEITAS

 Os palanques para a
instalação da cerca de

3.700 metros de cerca estão
sendo colocados

CAROLINE HENDGES

Desde segunda-feira (16),
cheques de qualquer valor pas-
sarão a ser compensados em
um dia útil. Hoje, os cheques de
até R$ 299,99 demoram dois
dias úteis para cair na conta. O
novo prazo para a compensa-
ção nos cheques segue deter-
minação da circular 3.859, pu-
blicada pelo Banco Central em
novembro do ano passado.

De acordo com a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban),
a alteração no prazo foi possível
após implementação da com-
pensação por imagem, em 2011.
O processo por imagem redu-
ziu o tempo e os gastos com
transporte, eliminando as trocas
físicas que antes eram feitas.

Outro fator que contribuiu
para a redução no prazo de
compensação, segundo os ban-
cos, foi queda no número de
cheques liquidados no país. Em
2017, foram compensados 494
milhões de cheques, 85% me-

nos que o registrado 1995,
quando foram compensados
3,3 bilhões de cheques.

Mudanças em relação ao
cheque especial também vão
ocorrer, mas a partir de 1º de
julho. Pelas novas regras, as ins-
tituições financeiras terão de
oferecer ao consumidor uma
alternativa mais barata para
parcelamento do saldo deve-
dor do cheque especial.

Quando o consumidor “en-
trar” no cheque especial, o banco
deverá comunicá-lo imediatamen-
te, por meio de alerta, sobre a
contratação do produto e que se
trata de uma modalidade de cré-
dito de uso temporário.

Segundo a Febraban, o va-
lor do limite de crédito do che-
que especial deverá ser infor-
mado nos extratos de forma
clara de modo a não ser con-
fundido com valores mantidos
em depósito pelo consumidor
na conta-corrente.

obras podem ser concluídas em
30 ou 40 dias.

A previsão é de que partir do
dia 15 desse mês o aeroporto fi-
que fechado durante 30 ou 40
dias para a Emdur - Empresa de
Desenvolvimento Urbano e Rural
de Toledo - realizar o recapea-
mento asfáltico da pista de pou-
so e decolagem e do pátio de
manobras do Aeroporto.

Um trabalho de expansão de
mercado, assim como de produ-
tividade e cooperados está sen-
do desenvolvido pela Cooperati-
va Agrofamiliar Solidária (Coofa-
mel) de Santa Helena. O presidente
da entidade, Wagner Gazziero,
esteve em Ibema onde ministrou
uma palestra sobre apicultura.

Lideranças políticas, servido-
res públicos e produtores estive-
ram presentes no evento.

Os gestores públicos estu-
dam formas de investimento em
apicultura para fomentar a renda
nas propriedades e oferecer al-
ternativas aos produtores rurais.
“A atividade, desde que devida-
mente trabalhada, pode render
bons resultados às famílias e à
economia de municípios onde
estiver inserida”, ressalta o pre-
feito de Ibema, Adelar Arrosi.

A grande quantidade de áre-

as verdes é propícia ao desen-
volvimento da apicultura.

No final do ano passado a
Coofamel expandiu suas ativida-
des para a região sudoeste do
Estado, em Capanema. A filial da
Cooperativa teve oficializado o
Projeto Carteira, do Serviço Bra-
sileiro de apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas (Sebrae).
Serão beneficiados os pro-

dutores de 14 municípios que
margeiam o Parque Nacional
do Iguaçu.

A atividade continua em ex-
pansão, segundo Gazziero com
grande potencial de produtivida-
de na região Oeste do Paraná.

Mais de 1200 rotarianos par-
ticiparam no último sábado (14)
da Assembleia Distrital do Distri-
to 4640, que abrange as regiões
Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do
Paraná. O evento foi realizado em
Cascavel e serviu para a capaci-
tação dos líderes rotários que
estarão à frente dos clubes no
ano 2018-19.

O evento faz parte do calen-
dário oficial do ano rotário e con-

figura-se num momento de trei-
namento para cada um dos car-
gos que integram as diretorias
dos clubes. Futuros presidentes,
secretários, tesoureiros e todos os
coordenadores de comissões que
integram o conselho diretor de um
Rotary Club tiveram a oportunida-
de de absorver novos conhecimen-
tos através de treinamentos e in-
tercâmbio de informações.

A governadora eleita do Dis-

trito 4640, Sonia Taube Linero, do
Rotary Clube de Cascavel - Paz,
avalia que o sucesso inquestio-
nável do evento abre uma pers-
pectiva muito positiva para o ano
rotário que se aproxima. Ela ob-
serva que a participação de mais
de 1200 rotarianos na assembleia
dá uma noção da força e da
grandeza do Distrito 4640, con-
siderado o maior distrito rotário
do hemisfério sul. O evento lotou o ginásio de esportes do Colégio Ideal

Assembleia reúne mais de 1200 rotarianos em Cascavel
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Apicultura chama atenção de produtores
e gestores do oeste do Paraná

Apresentação da Coofamel em Ibema

DIVULGAÇÃO

Novo prazo para compensação de cheques
segue determinação do Banco Central
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Governo intensificará estruturas de apoio a autistas

 SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA., CNPJ  77.837.979/0006-96, torna público que irá
requerer ao IAP,  Renovação da Licença de Operação para unidade de Depósito e

Comércio de Agrotóxicos, instalada  na Rua Nelson Minks, s/n, Centro, no Município
de Quatro Pontes - Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Jair José Walker, torna público que irá requerer ao IAP, Licença de Instalação, para

Empreendimento de Suinocultura, modalidade terminação porte médio, a ser implantado, no
distrito de Alto Santa Fé, município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
Jair Jose Walker, torna público que recebeu do IAP, Licença Prévia para Empreendi-
mento de Suinocultura, modalidade terminação, porte médio, com validade até 06/06/

2018 a ser implantado no distrito de Alto Santa Fé, Nova Santa Rosa, PR.

No Paraná, as crianças diagnosticadas
com autismo são atendidas por uma
equipe multiprofissional, de forma
integral, pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Em 2017, foram 950 mil atendi-
mentos de reabilitação realizados no
Estado, 63 mil deles em crianças.

A Assembleia Legislativa do Paraná
realizou segunda-feira (16) e terça-fei-
ra (17), o Seminário Internacional so-
bre Transtorno do Espectro Autista
(TEA), com palestras de diversos espe-
cialistas e troca de experiências de
mães e familiares de crianças e adul-
tos com o transtorno.

De acordo com a governadora
Cida Borghetti, “É importante promo-
ver a reflexão e adotar, através da luta,
dedicação e comprometimento com a
causa, caminhos rápidos para uma
atenção responsável e de resultados.
Vamos buscar práticas e políticas onde
o Paraná possa servir de exemplo para
o Brasil”, afirmou Cida.

Também foram apresentados du-
rante o encontro, projetos para capa-
citação de profissionais e famílias. O
objetivo é aplicar o formato pirâmide
em que os habilitados multiplicam o co-
nhecimento para mais pessoas.

Primato promove Encontro de Produtores de Leite
 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas 9 horas - Palestra “Criação racional das bezerras leiteiras”
ministrada por Vicente Matsuo, especialista em Nutrição, manejo e
produção de ruminantes.

 10h35  10h35  10h35  10h35  10h35 – Palestra “A importância da realização de exames
periódicos de brucelose e tuberculose nos rebanhos”, ministrada
por Loreno Egídio Taffarel, médico veterinário, mestre em Zootecnia
e doutor em Agronomia.

 11h20  11h20  11h20  11h20  11h20 – Palestra “Show de qualidade de vida”, palestrante e
conferencista comportamental e organizacional, pesquisador do
comportamento humano e especialista no desenvolvimento de
equipes, professor Itamar Ribeiro.

 O encerramento do Encontro será às 12h30 com almoço.

 São esperados mais de 100 produtores da área de atuação da
Primato de Nova Santa Rosa, Novo Sarandi, Quatro Pontes,
Marechal Cândido Rondon, Maripá, Terra Roxa.
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 DARIO LOCH

André Mittanck, gerente da
Primato de Nova Santa Rosa

DIVULGAÇÃO

 Seminário Internacional sobre Transtorno do Espectro
Autista (TEA) que aconteceu esta semana

O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista
(TEA) é um distúrbio neurológico caracterizado
pela dificuldade na comunicação social e com-
portamentos repetitivos, afetando o desenvolvi-
mento da comunicação, da socialização e do
comportamento.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima
que há 70 milhões de pessoas com autismo em
todo o mundo - 2 milhões somente no Brasil. A
síndrome é mais comum em crianças: uma em
cada 88 apresenta sintomas, com prevalência
cinco vezes maior em meninos.
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 A Primato Cooperativa
Agroindustrial de Nova Santa
Rosa promoverá na próxima
quinta-feira (26) o Encontro de
Produtores de Leite 2018. O
evento acontecerá no Teatro
Municipal Gustavo Fischer em
Nova Santa Rosa a partir das
8h30 com recepção e café da
manhã. Haverá três palestras.




